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DIE HELLENISCHE KULTUR 
DARGESTELLT VON 

FRITZBAUMGARTEN, FRANZPOLAND, RICHARD WAGNER 

.2. Aullage. Mit 1 farbigen Tafeln, 2 Karten . . 
und gépón: 400 Abbilduugen im "Text und adf 2 Doppeltafeln. 

[XI u. 530 5. gr.8. 1908. geh. f, 10. —, in Leinwand geb. Jj 12.— 

- Die glünzende Aufnahme, die das Buch sowohl bei der Kritik 
ἰδ auch in weiten Leserkreisen gefunden hat, beweist, daB das 
Bedürfnis nach einer zusammenfassenden Darstellung der helle- 
nischen Kultur, die auf,der Hóhe der heutigen Forschung steht, 
vorlag, und daB die Verfasser ihre Aufgabe vortrefflich gelóst 
haben. In der zweiten Auflage wird den neuen Entdeckungen der 
letzten beiden Jahre, sowie der auBerordentlichen Bedeutung der 
Vasenmalerei für die heutige Forschung lechnung getragen. Der 
schon auferordentlich reiche Bilderschmuck ist durch eine betrücht- 
liche weitere Anzahl sorgsam ausgewühlter neuer Abbildungen 
vermehrt. So liegt denn ein Werk vor, das nach Form und Inhalt 
Vollendetes leistet. "Nicht nur Lebrér und Schüler der Oberklassen 
hóherer Lehranstalten, sondern ébenso Studierende und Künstler, 
alle Freunde des.klassischen Altertums, ja alle Gebildeten finden 
in dieser Darstellung. der hellenisehen Kultur die mustergültige 
Grundlage für ein geschichtliches Verstündnis aller spüteren kul- 
turellen Entwicklung.: i 

;,Seine Verfasser wollten in erster Linie ein Buch für Schule und Haus 
schaffen und haben bei diesem Bestreben eine àuBSerst glückliche Hand bewiesen. 
In schóner, ebenmüBiger Darstellung entrollt sich vor dem Blick des Lesers die 
reiche hellenische, Kultarwelt. Wir sehen Land und Leute im Lichte klarer und 
scharfer Charakteristik und iriumen uns mit Hilfe der beigegebenen herrlichen 
Landschaftsbilder in die groBe Vergangenheit zurück. Das staatliche, gesellschaft- 
liche und religiose Leben, das Schópferische in Kunst und Schrifitum steigt in 
leuchtenden Farben vor uns iuf. Der feine kritische Sinn, der cie Verfasser 
niemals- verlàBt, erfüllt mit Zuversicht in ihre Urteile. Für einen Schüler der 
hóheren Gymnasialklassen z. B. lü8t sich daher in der ganzen gleichgearteten 
Literatur ein schóneres, anregenderes Buch kaum finden.* (Hoehland.) 

Eine wohlgelungene Leistung, die mit groBer Gewissenhaftigkeit gemacht 
und von reiner Begeisterung für die Sache getragen ist. Die Sorgfalt und die 
Kenntnis der Verfasser verdienen aufrichtige Anerkennung: das Ergebnis ist ein 
Buch, das ein glückliches Muster populürer Behandlung eines. manchmal recht 

i apróden Stoffes darstellt. Man móchte ihm recht weite Verbreitung in den Kreisen 
derjenigen wünschen, die sich nicht bloB mit dem konventionellen , Namen des 

- Gebildeten* zufriedengeben, -ondern in Wahrheit zu dem geschichtlichen Ver- 
stündnis unserer heutigen geistigen und politisehen Lage vorzudringen trachten; 

.ind den Sehülern der oberen Klassen unserer Gymnasien sowoh], als auch den 
Studierenden unserér Hochschulen, besonders den Anfüngern, wird das Werk 
Ausgangspunkt und eine eolide Grundlage für weitere, quellenmüfige Studien sein.'* 

(Historische Vierteljahrsehrift. ) 



Verlag von B. 6. Teubner in Leipzig und Berlin. - 

Benseler-Kaegi: griechisch. Schulwürterbuch - 
12. Auflage. [X wu. 981 8]  Lex.-8. Dauerhaft in Halbfranz geb. Jf 3.55: : 

Der von Benseler umfa$te Schriftstellerkreis là8t keinen der irgendwie 

für die Schullektüre in Betracht kommenden Autoren vermissen. Das 

Woórterbuch erscheint so auch für den Handgebrauch des Philologen in 
weitem Umfange au;reichend. Indem es alles für den Schüler über- 
flüssige gelehrte Beiwerk sowohl im Wortscha z als auch in der Etymologie 

vermeidet, darf es jedenfalls nach wie vor als das den Bedürfnissen der 

Schule am meisten entsprechende Wórterbuch gelten. Daneben zeichnet 

es sich durch übersichtliehe Anordnung und praktische Gliederung in 

typographischer Beziehung, durch die Benutzung der neuesten Ausgaben 

und Erklürungen, durch systematische Bearbeitung der Eigennamen und 

durch selbs áàndige Durcharbeitung des Formenmaterial: und der Ortho- 

graphie aus; Da das Wórterbuch micht stereotypiert ist, ist endlich 

eine stetige Vervolhommnung von Auflage zu Auflage müóglich. 

Heinichen-Wagener: latein. Schulwürterbuch 
1. Auflage. [XXVI u. 937 S] Lex.-8. Dauerhaft in Halbfranz geb. κί 1.50. 

Eine neue Auflage des bewührten Schulwürterbuches bedarf eigentlich 
kaum noch der Empfehlung. So sehr hat es sich in jeder Hinsicht als 

den Bedürfnissen des Schülers angepaBt erwiesen. Und die Bearbei ung, 

die Wagener, eine Autoritàt auf dem Gebiete der lateinischen Grammatik 
und Lexikographie, dem Werke Heinichens gewidmet hat, ist seiner 
Brauchbarkeit um so fórderlicher gewesen, als Wagener selbst noch im 

praktischen Schulleben steht und im eigenen Unterri ht den MaBstab für 

die Erweiterung coder die Einschrünkung des in dem Lexikon nieder- 

gelegten Stoffes finden kann (Zeitsehrift für das Gymnasialwesen.) 

Benseler: deutsch-griechisohes Wórterbuch. . . . geb. f 10.50 

Heinichen: deutsch-lateinisches Würterbuch . . geb. & 6.50. 

Sonder-Worterbücher zu 
2n Von H. Eheling. 6. Aufl. E V. A. Schaubach. 3. Auf- 

Casar. von J.Lange. Geb. υἱέ 1.80. Phádrus. lage. Geh. ἐκ —.60. 
Nepos Von H. Haacke. 15. Aufl Mit dem "Texte d. Phàdrus 4 —.90. 

* Geb. ./(( 1.40. Mit dem Anabasis. V. F. . 
'Uexte des Nepos zusamm. Geh. Jf. 1.20, Xenophons ei LUE ne 
geb. JA. 1.60. ^ Gebunden Jf. 2.20. 

/on . ieth. 10. Aufl. Homer. Von G. Autenrieth. 10. Aufl., 
von. A.Kaegi. Geb. t 3.60. Xenophons His. T T 

1 Metamorphosen.. V. J. Siebelis. 
Üvids 5 os os Er. Pole. Geh 246 1.90, geb. C 1.00. 
Jf. 4.40, geb. υἱ 4.80. 1 $e^ tirocinium poeticum. Von 
——— — — kleine Ausgabe, bearbeitet Siehelis A. Schaubach. 12. Aufl 
von Stange. Geb. “μέ 2.50. Gebunden .//. — .80. | 
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PRASEHÁCACETO: 

Lysiae quotquot orationes iudiciales sunt, omnium 

codices ex libro Palatino X oriundos esse Sauppe epist. 

crit. ( demonstravit.: Heidelbergensis 88 ,,membrana- 

ceus est, formae quadrantalis minoris, bene scriptus, 

sed ut litterae pallido atramento imm membrana saepe 

satis horrida et lhvida scriptae etiam Bekkero iudice 

haud raro lectu diffieillimae sint. Pagina habet fere 

lineas unam et viginti. Quot foliorum nunc sit, recte 

subscriptum est in folio penultimo: ἔχει τὸ παρὸν 

βιβλίον τετράδας Ósxcoxro et alia manu recentiore: 

ἔχει ἡ παροῦσα βίβλος φύλλα ou xci B.* ,Folum 

primum nunc indicem continet et cum alio folio albo 

duernionem singularem efficit.  Deimde quaternio « 

constat folus 2—9, 8 10—17, y 18—21, δ 28—35, 
& 96—40, ς 41—48, ξ 49—506, η 51—04, ὃ 65—72, 

L'(3— 80, νὰ 81—88, (8 89—96, vy 91—104, ιδ 105—112, 

v& 113—120, ιξ 121—128, νη 129—136, (9 131—142.4 

Scriptum esse saeculo XII ab uno librario, cuius ma- 

nus raro correctiones recentiores easque per priores 

duas maxime orationes subisset, R. Schoell Herm. X 205 

vidit, idem ex librorum indice quodam 1n fol. 142 a 

saeculi XIV manu exarato codicem Nicaea oriundum 

esse perspexit. Insunt: fol. 1 index qui incipit a 
a 
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verbis: ταῦτα περιέχει ἡ βίβλος αὕτη: ϑεοδώρου yoc- 

φεῖσα χειρί 

“υσίου: ὑπὲρ τοῦ ἐρατοσϑένους φόνου. ἀπο- 
AOVLOM  - 5 11S T α᾿όέ et 16 1 0-0 MN 

τοῦ αὐτοῦ ἐπιτάφιον roig κορινϑίων βοηϑοῖς. ]p 

ἀλκιδάμαντος περὶ τῶν τοὺς γραπτοὺς λόγους 

αν τ DENN DM a 

τοῦ αὐτοῦ ὀδυσσέως" κατὰ παλαμήδου ipod oss δ 

ἀντισθενους. σονται 2 210v 0055 ὟΣ € 

τοῦ αὐτοῦ τ᾿ὀδυσδξα.. . .o o . OMEN. 

δημάδου ὑπὲρ τῆς δωδεκαετίας. . . . . € 
Aveíov: ποὺς cíucove ἀπολογία. . . . . . q 

sequuntur ceterae Lysiae orationes. 

ToU αὐτοῦ δήμου καταλύσεως ἀπολογίαν. . . à 

τοῦ αὐτοῦ κυτὸ vux(Óov ἀργία. . . . . . 4€ 

τοῦ αὐτοῦ περὶ εὐάνδρου δοκιμασίας. . . . Ap 

τοῦ αὐτοῦ κατὰ φίλωνος δοκιμασίας. . . . A$ 

γοργίου ἕλενης ἐγκώμιον. . . . . . . . A 

σοὶ δόξα, σῶτερ. τῷ συνεργῷ τῶν πόνων. 

(Bekker or. att. V 694. Lampros Herm. X 259). 
Dudum interciderunt ,ante fol. 36 duo foha, in 

quibus exarata erant orationum pro Callia finis, contra 

Andocidem initium, post fol. 40 unum folium eum 
parte orationis Andocideae,. post. fol. 120 totus quater- 

nio cum orationis δήμου καταλύσεως fine, oratione 

κατὰ Νικίδου ἀργίας tota, περὶ τῆς Εὐάνδρου δοκι- 

μασίας initio.  (Erdmann, de Pseudolysiae epitaphii 

codicibus 7.) Atque quia minio librarius inde ab 
oratione Simonea usus est, ante hanc non usus est, 

quia ante eum quaternionem, a quo Simonea incipit, 
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quimio invenitur, cuius ultimae paginae pars quarta 

litteris vaeat, quia denique orationibus IX, X, XI in 

margine numeri f ἢ 9 minio ab eadem manu appicti 
sunt qua tituli orationum, Erdmann p. 91 hbrarium 

primum orationes Lysiacas inde a Simonea usque ad 

finem scripsisse: postea addidisse et ante eas prae- 

fixisse orationem Eratostheneam, epitaphium, orationes 

Aleidamantis Antisthenis Demadis intellexit. Qui vir 

doctus num recte librarum duobus fontibus usum 

esse, ex altero codice has, ex altero illas descripsisse 

dixerit, dubito, praesertim cum in fol. 112 post ora- 

tionem Pancleoneam itidem pagina una et alterius 

tertia pars vacuae relictae sint et proxima oratio a 

quaternione recenti incipiat. Atque quid de Helena 

Gorgiae toti corpori affixa iudicemus? 

,Ex lItaha Heidelbergam allatus est, Heidelberga: 

Leo Allatius anno 1622 Romam abstulit atque mon- 

strat tegmentum coronam triplicem, anno 1191 Napo- 

leonis 1ussu Parisios transportatum et in bibliothecam 

nationis Francogallorum illatum esse signum folio 

primo impressum testatur, denique anno 1815 Heidel- 

bergam rediit (Sauppe 9.) 

Librum X I.Bekker primus contulit (X"), sed in 
oratoris verbis constituendis Laurentiano C postposuit, 

deinde in Scheibii usum Kayser tractavit (X* cf. editionis 
alterius praef.) Quae vel huius viri docti diligentiam 

fugerant, ex libro ut et lectu difficilhimo et teste 
unico addita sunt a Lampro (X! Herm. X 251), 

R. Schoellio (X* Herm. XI 202), Erdmanno (X* in epi- 
taphi editione), Weidnero (X" in orationum selecta- 
rum editione), Pertzio (ΧΡ apud Reussium Philol. 
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LII 600), Fuhrio (X* Rheim. Mus. L 504). Ubi vero ut 
fere fit nihilo secius dubitationi etiamtum locus erat, 

Stadtmüller benignissime (X**) de iis, quae nune legun- 
tur, ad me rettulit.*) 

Ex libris eis, qui e Palatino originem duxerunt, 

interdum ut correctionum auctores commemoro hos: 
C**) (Laur. plut. 57, 4), quem I. Bekker editionis quasi 

fundamentum elegit, D (Laur. plut. 57, 45), G (Mare. 

411), Καὶ (Mare. app. class. 8 cod. 1), M (Vat. 66), Ὁ 

(Urbm 117). Quod vero H. Schenkl (Wien. Stud. III 81 
XVIII 160) hbrum H (Mare. 422), qui orationum 

Lysiacarum nullam nisi primam exhibet, a Palatino X 

pendere negavit, eius rei sufficere argumenta non videntur. 
De epitaphii codicibus dissertationem  luculentam 

M. Erdmann (Lips. 1881) scripsit, orationem edidit 

(Lips. 1881). Familiarum vero trium libros singulos 
adhibui, praeter Palatinum Coislinianum V et Marci- 

anum F. Atque Coislimianus 249, olim 221, membra- 

naceus formae octavae minoris fol. 168, saeculo decimo 

quo seriptum existimat Montefalconius longe recentior | 

(Bekker or. att. V 694), habet Synesi nonnulla, 

Marini Proclum, Gorgiae Helenam, Aeschinem, fol. 1485 

epitaphium. Collatus est a Bekkero et Erdmanno (cf. 

diss. 8). Marcianus 416 autem membranaceus est forma 
maxima folüs 322 post undecimum bipartitis. Inest 

*) Res minutas, orthographicas maxime, in quibus libro- 
rum nulla est auctoritas, neglexi velut γίνεσθαι, εὗρον, ἠδύ- 
voto, λειτουργεῖν, τἄλλα, τίσαι, φιλόνεικον, τέσσαρες, πειραιέως, 
ἄστεος, ϑᾶσσον, υἱός, πλέον, πλεῖον, κλαίοντες, Μουνυχίασι, ἂν 
(pro ἐὰν), ἐλαία, ἐλεεινόν, αὐτοῦ (pro αὑτοῦ). 

**) (C) dieo lectionem libri C, qualis ex Bekkeri silentio 
esse putanda est. 
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post Libani argumenta et orationum 68 epistolarum- 

que indicem Demosthenes et inde a f. 321 Lysiae oratio 
funebris, scripta illa, ut R. Schoellio videbatur, non ab 
eadem saec. XI manu, sed a viro docto quodam saec. XIII, 

ductibus minutis et compendiatis, quales esse solent 

scholiorum (cf. Bekker or. att. IV ὃ, Erdmann diss. 9); 
excussus est post Bekkerum a R. Schoellio (Sitzungsber. 
d. Münch. Acad. 1889, 26). 

Percommode aceidit, quod anno superiore Dionysi? 

opuseulorum volumen prius ab  Üsenero et Rader- 
machero editum est. Atque in 115 quoque fragmentis, 

quae apud Dionysium servata sunt, hbrorum trium 

scripturas continenter adposui Laurentiani F, Ambrosi- 

ani M, Parisini T. Ex quibus Lawrentianus plut. 59, 15 

membranaceus, forma quadrata, saec. XII, bene scriptus 

continet Dionysiu de compositione verborum librum, 

de antiquis oratoribus partem priorem, de Dinarcho 

librum, Philostrati vitas sophistarum, Callistrati ecphra- 

ses, Aristidis orationes quinque (cf. Usener, Jb. f. 

Phil. 107, 145, Sadée de Dionys. scriptis historicis 

Argent. 1818, 32, Usener ed. praef. X). Ambrosianus 
vero D 119 sup. chartaceus est forma maxima saec. XV 

nitide scriptus, folis 189 quorum singulae paginae 

versus tricenos comprehendunt. Insunt Dionysii de 

antiquis oratoribus liber, epistula ad Pompeium, de 

Thucydide iudicium, de Demosthenis dictione liber, 
epistula ad Ammaeum prior, losephi Rhacendytae rhe- 

torices compendium (cf. Sadée 42, Usener praef. XVI). 

Quibus libris addidi lectionis interpolatae testem JPa- 

risinum 2944 saec. XV, qui de Lysia iudicium continet, 
collatum a Bekkero et Desrousseaux (Denys d' Hahliear- 
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nasse jugement sur Lysias, Paris 1890), interdum librum 

G (Guelferbytanum 806) commemoravi. 
Fragmenta quo commodius lectoribus praesto es- 

sent, ita digessi, ut Scheibii numeros 1—10? retinerem, 

Sauppi vero in margine adderem; orationum numeros 

Sauppianos servavi, quibus apposui Blassianos, quos 

index orationum (Att. Ber. I? 551) exhibet. 
Orationes prodierunt apud A/dwm Ven. 1513 in vol. 

priore, cuius editionis ad exemplum nune Lugdunense 

lectiones adseriptae inveniuntur, partim ex Mureti 

aliorumque virorum coniecturis profectae, partim e 

libris haustae cf. Erdmann, Lysiaca 6. Argent. 1891. 

Ex exemplo alio nune Parisimo Augerus im editione 

(Par. 1783) Antoni Conti emendationes deprompsit, 

qui natus Novioduni, doctissimus IC, Bituricae mortuus 
est 1586. Ad marginem ed. Steph. Par. 1515 Brulart 

de Sillery episcopus (T 1714) lectiones adscripsit (bibl. 

reg. Paris. n. X 1156). Adnotationes demde virorum 

doctorum, Schotti, Palmerun, Taylori, Marklandi cum 
suis acutissimis J. J. Fieiske (Rs) coniunxit. Lips. 1112, 

nulla fere, ut ipse dicit, emendationum ratione habita, 

quas anno 1151 publici iuris fecerat (Animadv. vol. IT). 
Sequuntur Slwiteri et Valckenaeri lect. Andoc. (Lugd. 

Bat. 1804) et P. P. Dobraei notae (adversar. vol. I) 

editiones. Bekkeri (1822/23) Dobsoni (1828) Foertschii 

(1829) Franzü (1831) Turicensium (1838) Sceheibüi 
(ed. I1 1852) Westermanni (1854) Cobeti (1863), ora- 
tiones selectae ἃ bremio (1845) Rauchenstemnio et Fuhrio 
(ex anno 1848) .Frohbergero et Gebawero et me (ab 
anno 1866) Herwerdeno (1863) Weidnero (1888) Shuck- 
burgo (1882) Morgano (1895) editae. 
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Recentiorum in Lysia operas commemoro hasce 

(alias in orationum argumentis invenies): 

Albrecht, Jahresber. des philol. Verems VIL. IX. XIV. 

XV. XVIII. 

Dake, scholicea hypomnemata vol. IL ΠῚ, Mnem. 

VINE TX 
-bartelt, emendationes Lysiacae diss. Vrat. 1882. 

Bergk, epistola ad Schillerum in Schilleri Andocide, 

Philol. XIV, apud Scheibium in praefatione ed. II. 
-Dlass, Rheim. Mus. XXI, Bursians Jahresber. I. II. 

EX XXL XXX. .: 
-boblenz, Kritische Anmerkungen zu Lysias, Progr. 

Jever 1881. 

Dohlmann, de attractionis usu et progressu diss. 

Vrat. 1882.. i; 

Cobet, Oratio de arte interpretandi Lugd. Bat. 1841, 

Mnem. II. III. IX. 

JDamsté, Mnem. XVI. 

JDryander, coniecturae Lysiacae. Progr. Halle 1868. 

Emperius, Observationes Brunsvigae 1833, Adver- 

saria in opusculis p. 313. 

Foertsch, commentationes criticae Lips. 1821, obser- 

vationes criticae Lips. 1829. 

Francken, commentationes Lysiacae "Trajecti ad. 

Rh. 1865. 

Franz, diss. de locis quibusdam Lysiae Monach. 1330. 

Frei, Zu Lysias Progr. Zürich 1864. 

Fritzsche, F.V., Emendationum Lys. p. I Rostoch. 
18617, Adversariorum p. X Rostoch. 1873. 

Frohberger, Philol. XV. XIX. XXIX, Phil. Anz. II sq. 
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F'uhr, observationes in oratores Atticos diss. Bonn 

1871, Rhein. Mus. XXXIII. 

F'unkhünel, Jahrb. f. Phil. LXXXIII. LXXXV. IC. CI. 

CIII. CVII. 

Gebawer, de praeteritionis formis apud orat. Att. 

Lips. 1814, de hypotactieis et paratacticis argu- 

menti ex eontrario formis apud orat. Att. Zwic- 
caviae 187. 

Gentsch, de enuntiatorum condieionalium apud Anti- 

phontem, Andocidem, Lysiam formis diss. Jen. IV. 
Hüáberlin, Jahrb. f£. Phil. CXLI. 

Halbertsma, lectiones Lysiacae, Traiecti ad Rh. 1868. 

Hamaker, quaestiones de nonnullis Lys. orat. Lugd. 

Bat. 1843. 

Heldmann, emendationes Lysiacae, Progr. Cassel. 1815. 

Hertlein, Konjekturen zu griech. Prosaikern. Progr. 
Wertheim 1862, Jahrb. f. Phil. XCV. CIX, Herm. 
XIII. 

Herwerden, Analecta critica ad. Lysiam, Traiecti ad 

hh. 1868, Mnem. XXV. 
Hirschig, Miscellanea philologa et paedagog. fasc. I 

Amst. 1850, Philol. IX. 

Hundeck, quaestiones Lysiacae, Progr. Luccav. 1893. 

Jacobs, additamenta animadv. 1n Athenaeum, Jen. 1809. 
Kappeyne v. d. Coppello, Jahrb. f£. Phil. XCVII. 

Kayser, Philol. XI. XXV, Jahrb. f. Phil. CV. 

Kocks, Kritische und. exegetische Bemerkungen zu 

Lysias, Progr. Kóln 1888. 
Krüger, Kritische Analekten, Berlin o. J. 

Lipsius, quaestionum Lysiacarum specimen, Progr. 

Lips. 1864. 
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Mehler, Mnem. III. 

Meutzner, commentatio de Lysiae orat. περὶ τοῦ 

σηκοῦ, Lips. 1860. 

Miller F4 observationes de elocutione Lysiae p. I 

de anacoluthis. diss. Hal. 1317. 

Müller P. R., de emendandis aliquot locis Lysiae, 

Progr. Rossleb. 1858, Beitrüge zur Kritik des 
Lysias, Progr. Merseburg 1862. 1866. 1875, Philol. 

IX. XII. XXIX. XXX, Jahrb. f. Phil. LXXXVII. 

XCI. XCV. CLIII. 

Pertz, quaestionum .Lysiacarum cap. I et IL, Progr. 

Clausthal 1857 et 1862, et quae tradit Reuss, 

Philol. LII. 

Pluygers, ad Lysiae orationes, Mnem. XI. 

Rawchenstein, Jahrb. f£. Phil. LXXXI. XCI. XCIIL 

ΟΧΙ. CXIIL 

lieuss, Philol. LII. 

Rochl, Herm. XI, Jahrb. f. Phil. CXV, Jahresb. des 

phil. Vereims I—V. 

Sauppe, epistola critica 1841, Philol. XV. XXV. 

Scheibe, observationes 1m oratores Atticos Hal. 1826, 

vindiciae Lysiacae Lips. 1845, emendationum Lys. 

fascice. Progr. Neostrelitz. 1852, lectiones Lys. 
Jahrb. f. Phil. Suppl. I. 

Schoell R., Philol. XXV, quaestiones fiscales iuris 

Attici Berol. 1878. 
Thalheim, Jahrb. f. Phil. CXI. CXV. CXVII, Kritische 

Bemerkungen zu Lysias, Progr. Hirschberg 1900. 

Vollgraff, Mnem. XXVII. 
Weidner, Jahrb. f. Phil. CXXXVII. 

Westermann, commentationes in script. graecos 



XH DIONYSH HALICARNASSENSIS p. 452/8. 

IV—VI Lips. 1853— 1856, quaestionum Lysiaea- 
rum I—1II Lips. 1859 — 1865. 
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AYXIAX ZYPAKOTZIOX IIATPOOGEN. 

“Πυσίας ὃ Κεφάλου Συρακουσίων μὲν zv γονέων. ἔγεν- 
, (42 , - - , A , 

νήϑη δὲ ᾿ἀϑήνησι μετοικοῦντι τῷ πατρί. καὶ συνεπαιδεύϑη 

τοῖς ἐπιφανεστάτοις ᾿4ϑηναίων. ἔτη δὲ πεντεκαίδεκα γεγο- 

νὼς εἰς Θουρίους ᾧχετο πλέων σὺν | ἀδελφοῖς δυσίν. κοι- 

νωνήσων τῆς ἀποικίας. ἣν sy ᾿4“ϑηναῖοί cs καὶ 4 
2, ς e 

ἄλλη ᾿Ελλὰς δωδεκάτῳ πρότερον ἕτει τοῦ Πελοποννησιακοῦ 
πολέμου" καὶ διετέλεσεν αὐτόϑι πολιτευόμενος ἐν εὐπορίᾳ 

- i - - - , 5 
πολλῇ x«(** μέχρι τῆς συμφορᾶς τῆς κατασχούσης 48ϑη- 

, kj , 3 2 € M M , , 

ναίους ἐν Σικελίᾳ. uev ἕκεῖνο δὲ τὸ πάϑος στασιάσαντος 

τοῦ δήμου. ἐχπίπτει σὺν ἄλλοις τριακοσίοις ἀττικισμὸν ἐγ- 
E. ι / 53 22 , CUI 

χληϑεῖς" καὶ παραγενομενος αὖϑις εἰς “ϑήνας κατὰ ἂρ- 

411 χοντὰ Καλλίαν. ἕβδομον χαὶ τετταραχοστὸν ἔτος ἔχων. ὡς 
ἄν τις εἰκάσειεν.. ἐξ ἐχείνου τοῦ χρόνου διετέλεσε τὰς δια- 

τριβὰς ποιούμενος ᾿“ϑήνησι. πλείστους δὲ γράψας λόγους 
, , , M ^ ' * 2 , ? , 

εἰς δικαστήριά τε καὶ βουλὰς καὶ πρὸς ἐκκλησίας εὐϑέτους, 

πρὸς δὲ τούτοις πανηγυρικούς. ἐρωτικούς. ἐπιστολικούς, τῶν 
M μὴ , , μὴ Aj a 9X uiv ἔμπροσϑεν γεγενημένων δητόρων ἢ κατὰ τὸν αὐτὸν 

9 9 fe 4 - ^ 

χρόνον ἀκμασάντων ἠφάνισε τὰς δόξας" τῶν δὲ ἐπιγενο- 

Titulo carent M T, in margine περὶ 4vctov F M. 

1 δυσὶ M | lacunam ind. Usener, qui e vitis X or. 835? 
supplet παιδευόμενος παρὰ Τισίᾳ τὲ καὶ Νικίᾳ, Sad cum vulg. 
del. καὶ | ἐγκληϑεῖσι F T | ἐν ἀϑήνῃησι pr. FT | ἐπιγινο- 
μένων F 
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μένων οὐ πολ)λοῖς τισι κατέλιπεν ὑπερβολὴν οὐδ᾽ ἐν &má- 
σαις ταῖς ἰδέαις τῶν λόγων, καὶ μὰ 40 oU τί γε ταῖς φαυ- 
λοτάταις. τίνι δὲ κέχρηται χαρακτῆρι λόγων καὶ τίνας ἀρετὰς 

εἰσενήνεκται. τίνι τε κρείττων ἐστὶ τῶν μεϑ'᾽ αὑτὸν ἀχμα- 
σάντων καὶ πῇ καταδεέστερος. καὶ τί δεῖ λαμβάνειν παρ᾽ 
αὐτοῦ. νῦν ἤδη πειράσομαι λέγειν. 

Καϑαρός ἐστι τὴν ἑρμηνείαν πάνυ. καὶ τῆς ᾿Αττικῆς 
γλώττης ἄριστος κανών. οὐ τῆς ἀρχαίας, ἣ κέχρηται Πλάτων 
τε καὶ Θουκυδίδης. ἀλλὰ τῆς κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν χρόνον ἐπι- 
χωριαζούσης, ὡς ἔστι τεχμήρασϑαι τοῖς rs ᾿Ανδοκίδου λό. 

γοις xci τοῖς Κριτίου καὶ ἄλλοις συχνοῖς. κατὰ τοῦτο μὲν 
δὴ τὸ μέρος, ὕπερ ἐστὶ πρῶτον τε καὶ κυριώτατον ἐν λόγοις. 
λέγω δὲ τὸ καϑαρεύειν τὴν διάλεκτον. οὐθεὶς τῶν ucra- 
γενεστέρων αὐτὸν ὑπερεβάλετο. ἀλλ᾽ οὐδὲ μιμήσασϑαι πολ΄ 
Àol δύναμιν ἔσχον. ὅτι μὴ μόνος ᾿Ισοκράτης" καϑαρώτατος 
γὰρ δὴ τῶν ἄλλων μετὰ “υσίαν ἐν τοῖς ὀνόμασιν οὗτος 

ἔμοιγε δοκεῖ γενέσϑαι ὃ ἀνήρ. μίαν μὲν δὴ ταύτην ἀρετὴν 
ἀξίαν ζήλου καὶ μιμήσεως εὑρίσκω παρὰ τῷ ϑήτορι. καὶ 
παραχελευσαίμην ἂν τοῖς βουλομένοις καϑαρῶς γράφειν ἢ 
λέγειν ἐκεῖνον τὸν ἄνδρα ποιεῖσθαι παράδειγμα ταύτης τῆς 
ἀρετῆς. 

3. Ἑτέραν δὲ καὶ οὐδὲν ἐλάττονα ταύτης. ἣν πολλοὶ 
μὲν ἐζήλωσαν τῶν κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον ἀκμασάντων. 
οὐδεὶς δὲ βεβαιότερον. ἀπεδείξατο. τίς δ᾽ ἔστιν αὕτη: ἡ 
διὰ τῶν πυρίων τε καὶ κοινῶν καὶ ἐν μέσῳ κειμένων ὄνο- 
μάτων ἐκφέρουσα τὰ νοούμενα. ἥκιστα γὰρ ἄν τις εὕροι 
“Ἱυσίαν τροπικχῇ φράσει χρησάμενον. καὶ οὐκ ἐπὶ τούτῳ 
μόνον ἐπαινεῖν αὐτὸν ἄξιον, ἀλλ᾽ ὅτι καὶ σεμνὰ καὶ περιττὰ 

οὐ] οὔτε Rad | οὐδ᾽ scripsi: οὔτ᾽ ΕΜ, ἅτ᾽ T, qui post 
φαυλοτάταις addit εὐδοκιμῶν: ἅτ᾽. . (ἐπὶ τοῖς φαυλοτάτοις 
εὐδοκ. D. Lit. Centr. 1899, 1365 | post λόγων lac. ind. Rad., 
quam supplet fere ἀλλ᾽ ἕν τισι καὶ πρωτεύει | usd αὑτὸν 
corr. F, us9^ ἑαυτὸν M, μετ᾽ αὐτὸν pr. FT 2 τὲ om. pr. 
FT | τὸν om. T | ἜΤΟΣ μέν τε καὶ κυριώτερον T | γὰρ om. 
pr. FT | μετά ys T 3$ καὶ post δὲ om. T | ἐλάττω TT | ἐπε- 
δείξατο Τ' | post νοούμενα add. λέξις Sad, ἑρμήνεια add. Rad 
αὐτὸν om. pr. F T | καὶ περιττὰ καὶ σεμνὰ 
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καὶ μεγάλα φαίνεσϑαι τὰ πράγματα ποιεῖ τοῖς κοινοτάτοις 
χρώμενος ὀνόμασι καὶ ποιητικῆς οὐχ ἁπτόμενος κατασκευῆς. 

- , ^c * 
τοῖς δὲ προτέροις οὐχ αὕτη ἡ δόξα ἦν, ἀλλὰ βουλόμενοι 
χόσμον τινὰ προσεῖναι τοῖς λόγοις ἐξήλλαττον τὸν ἰδιώτην 
καὶ κατέφευγον εἰς τὴν ποιητικὴν φράσιν. μεταφοραῖς τὲ 
πολλαῖς χρώμενοι καὶ ὑπερβολαῖς καὶ ταῖς ἄλλαις τροπικαῖς 
»v9/ ? , - M 

ἰδέαις. ὀνομάτων τε γλωττηματικῶν καὶ ξένων χρήσει καὶ 
- 9 3 , E - Ὁ ' - a 

τῶν οὐκ εἰωϑότων σχη ματισμῶν τῇ “διαλλαγῇ καὶ τῇ ἄλλῃ 
, , —- - καινολογίᾳ καταπληττόμενοι τὸν ἰδιώτην. δηλοῖ δὲ τοῦτο 

T'ogyíec τε ὃ Δεοντῖνος. ἐν πολλαῖς πάνυ φορτικήν τε καὶ 
e - ^ Ἁ M ? , ὑπέρογκον ποιῶν τὴν κατασκευὴν καὶ .00 πόρρω διϑυράμ- 

- E , - 2 , βων τινῶν“ ἔνια φϑεγγόμενος. καὶ τῶν éxsívov συνουσια- 
στῶν οἵ περὶ Δικύμνιόν τε xoi Πῶλον. ἥψατο δὲ καὶ 

» 2 , 

τῶν AOn5vqor óqrógov ἣ ποιητική τε καὶ τροπικὴ φράσις, 
ς P! , , , » c M y n) , 
ὡς μὲν Τίμαιός φησι. Γοργίου ἄρξαντος. ἡνίς “9ϑήναζε 

, l c - πρεσβεύων | κατεπλήξατο τοὺς ἀκούοντας τῇ Onuwyooíc, 
ς * EJ hi 5 hi Α , ? , 

ὡς δὲ τἀληϑὲς ἔχει. τὸ καὶ παλαιότερον ἀεί τι ϑαυμαζο- 
μένη. Θουκυδίδης γοῦν ὃ δαιμονιώτατος τῶν συγγραφέων, 
ἔν τε τῷ ἐπιταφίῳ καί ἐν ταῖς δημηγορίαις ποιητικῇ κατα- 
σχευῇ χρησάμενος, ἐν πολλοῖς ἐξήλλαξε τὴν ἑξομηνείαν εἰς 

Oyxov ἅμα καὶ κόσμον ὀνομάτων ἀηϑέστερον. "volu δὲ 
τοιοῦτον οὐδὲν ἤσκησεν ἐν γοῦν τοῖς σπουδῇ γραφομένοις 
δικανικοῖς λόγοις καὶ συμβουλευτικοῖς ποιῆσαι. πλὴν εἴ τι 
μικρὸν ἐν τοῖς πανηγυρικοῖς᾽ περὶ γὰρ τῶν ἐπιστολικῶν 
αὐτοῦ καὶ ἑταιρικῶν καὶ τῶν ἄλλων, oUg μετὰ παιδιᾶς 
^ 2 M , , c , ' - , , 

ἔγραψεν. οὐδὲν δέομαι λέγειν. ὁμοίως δὲ τοῖς ἰδιώταις 
διαλέγεσθαι δοκῶν. πλεῖστον ὅσον ἰδιώτου διαφέρει καὶ 
ἔστι ποιητὴς κράτιστος λόγων. λελυμένης | ἐκ τοῦ μέτρου 

τοῖς δὲ πρότερον Sad | ἀλλὰ Usener: ἀλλ᾽ οἱ F MT | προσϑεῖ- 
ναι ΤΥ} λόγοις Victorius: ὅλοις F MT quod defendit B Lit. 
Centrbl. 1899, 1365 coll. Arist. E. N. I9 | τὴν ἰδιώτιν pr. F, 
unde τὴν ἰδιῶτιν Rad prop. | μεταβολαῖς T {τῇ χρήσει 
Desr| τὸν ἰδιώτην deleverit Desr | τινῶν om. T, Plat. Phaedr. 
288, sed cf. de Dem. 7 p. 971 | ἀκ. ἐν τῇ pr. FT | τὸ καὶ Desr, 
ὃ καὶ F T, ὅ M | τε om. T | &«vuotóusvov T | γοῦν ὁ Desr, 
qui malit γοῦν ὃ μάλιστα: τοὔνομα F M T | Ovx. καὶ cvuf. λό- 
γοις T | ἔστι M: ἐπεὶ F T | τοῦ post ἐκ om. T 
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λέξεως ἰδίαν τινὰ [λόγων] εὑρηκὼς ἁρμονίαν, ἣ τὰ ὀνόματα 
κοσμεῖ τε καὶ ἡδύνει. μηδὲν ἔχοντα ὀγκῶδες μηδὲ φορτι- 
κόν. ταύτην δευτέραν τὴν ἀρετὴν χελεύω παρὰ τοῦ “δήτο- 
οος τούτου λαμβάνειν. εἴ' τινες ἀξιοῦσι τὸν αὐτὸν ἐκείνῳ 

διαλέγεσϑαι τρόπον. ἐγένοντο μὲν οὖν πολλοὶ τῆς προαιρέ- 

σεως ταύτης ζηλωταί, συγγραφεῖς τε καὶ ῥήτορες" ἔγγιστα 
δὲ αὐτῆς μετὰ “υσίαν ἥψατο τῶν πρεσβυτέρων νέος ἐπακ- 

2 *V 2r ^M , 

μάσας ᾿Ισοκράτης. xoi οὐκ ἂν ἔχοι τις εἰπεῖν προσωτέρω 
τούτων σκοπῶν ἕτέρους ϑήτοϊρας ἰσχὺν καὶ δύναμιν τοσαύ- 
τὴν ἐν ὀνόμασι κυρίοις καὶ κοινοῖς ἀποδειξαμένους. 

4. Τρίτην ἀρετὴν ἀποφαίνομαι περὶ τὸν ἄνδρα τὴν 
Ll ? , 

σαφήνειαν. οὐ μόνον τὴν iv τοῖς ὀνόμασιν. ἀλλὰ xci τὴν 
ἐν τοῖς πράγμασιν. ἔστι γάρ τις καὶ πραγματικὴ σαφήγεια, 
οὐ πολλοῖς γνώριμος. τεχμαίρομαι δέ. ὅτι τῆς μὲν Θουκυ- 
δίδου λέξεως καὶ 4Δημοσϑένους. o? δεινότατοι πράγματα 
26 M IT M , FS Cp ' 2 - 
ἐξειπεῖν ἐγένοντο. πολλὰ δυσείκαστά ἐστιν ἡμῖν καὶ ἀσαφῆ 

καὶ δεόμενα ἐξηγητῶν. ἡ δὲ “υσίου λέξις ἅπασά ἔστι φα- 
νερὰ καὶ σαφὴς καὶ τῷ πάνυ πόρρω δοκοῦντι πολιτικῶν 
E) Z ΄ ' ῃ 5 M DES , ΄ ΚΝ 
ἀφεστάναι λόγων. καὶ εἰ μὲν δὲ ἀσϑένειαν δυνάμεως ἐγί- 
vero τὸ σαφές. οὐκ ἄξιον ἣν αὐτὸ ἀγαπᾶν. νῦν δὲ 0 πλοῦ- 
τος τῶν κυρίων ὀνομάτων ἐκ πολλῆς αὐτῷ περιουσίας ἀπο- 

ζ À L2 MN ^ M M , » , 24 , " , ηλοῦν ἄξιον. καὶ μὴν τό γε βραχέως ἐκφέρειν τὰ νοήματα 
A] - - LE , 2 , - μετὰ τοῦ σαφῶς, χαλεποῦ πράγματος ὄντος φύσει τοῦ συνα- 

^ M M , , € , ? ' 

γαγεῖν ἄμφω ταῦτα καὶ κερύσαι μετρίως. ἡ μάλιστα οὐδενὸς 
τ -» 2 » 
ἧττον τῶν ἄλλων ἀποδείχνυται “Μυσίας. ὅς γε οὐδὲν τοῖς 
διὰ χειρὸς ἔχουσι τὸν ἄνδρα οὔτε ἀχαιρολογίας οὔτε ἀσα- 
φείας | δόξει λαβεῖν. τούτου δὲ αἴτιον, ὅτι οὐ τοῖς ὀνόμασι 

λόγων 46]. Markl | ἣ τὰ... ἔχουσα malit Rad | τῶν 
zoscf.] πρεσβυτέρῳ Dobr | ἐπαγμάσας F, ἐπασκήσας T | ἑτέρου 
δήτορος T Ι ἀποδειξαμενος F, ἀποδεξάμενος 1t 4 ὅτι post 
δὲ om. T | ὑμῖν T | ἐξηγητοῦ T | τὸ ante σαφὲς om. T | &zo- 
δείκν. {γινομένην Desr. prop. | καὶ post ὥστε om. T | τοῦ ante 
πράγματος add. ἢ μάλιστα 1 ἢ Markl, sed ἢ μάλιστα est ,,quam 
maxime* Rad l üg τ E, ὅς τε M, χρώμενος ὥστε T | ἀκαιρο- 
λογίας Tayl: ἀκυρολογίας FM, ἀκυριολογίας T | δόξει scripsi: 
δόξαν F M T, δόξειεν ἂν Rad 
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Y , M , ? ᾽ν “ M / , 
δουλεύει τὰ πράγματα πὰρ αὐτῷ, τοῖς δὲ πράγμασιν ἄκο- 
λουϑεῖ τὰ ὀνόματα. τὸν δὲ κόσμον οὐκ ἐν τῷ, διαλλάττειν 

τὸν ἰδιώτην, ἀλλ᾽ ἐν τᾷ μιμήσασϑαι, λαμβάνει. 
5. Καὶ οὐκ ἐπὶ μὲν τῆς ἑξομηνείας τοιοῦτός ἐστιν, ἐν δὲ 

τοῖς πράγμασιν ἄκαιρός τις καὶ μακρός, συνέστραπται δέ, 
el τις καὶ ἄλλος. καὶ πεπύκνωται τοῖς νοήμασι καὶ τοσού- 
του δεῖ τῶν οὐκ ἀναγκαίων τι λέγειν. ὥστε xal πολλὰ καὶ 

- , μὴ e£ » 1 5 ' ,3 9 , 

τῶν χρησίμων ἂν δόξειε παραλιπεῖν. οὐ μὰ 4. ἀσϑενείᾳ 

εὑρέσεως αὐτὸ ποιῶν. ἀλλὰ συμμετρήσει τοῦ χρόνου, πρὸς 
e 3 , M , , M e 

ὃν ἔδει γενέσθαι τοὺς λόγους. βραχύς ys μὴν οὕτως. ὡς 

μὲν ἰδιώτῃ δηλῶσαι βουλομένῳ τὰ πράγματα ἀποχρῶν. ὡς 
, , , ,- “ ? 

δὲ ῥήτορι περιουσίαν δυνάμεως ἐνδείξασϑαι ζητοῦντι οὐχ 
P ; 3 M , N 
ἱκανός. μιμητέον | δὴ καὶ τὴν βραχύτητα τὴν “υσίου" 
μετριωτέρα γὰρ οὐκ ἂν εὑρεϑείη παρ᾽ ἑτέρῳ δήτορι. 

6. Μετὰ ταύτας ἀρετὴν εὑρίσκω παρὰ Ζυσίᾳ πάνυ 9 9 
ϑαυμαστήν, ἧς Θεόφραστος μέν φησιν ἄρξαι Θρασύμαχον. 
ἐγὼ δ᾽ ἡγοῦμαι “υσίαν" καὶ γὰρ τοῖς Xgóvoic οὗτος ἐκεί- 
vov προέχειν ἔμοιγε δοκεῖ (λέγω δ΄. ὡς ἐν ἀκμῇ κοινῇ βίου 
γενομένων ἀμφοῖν), καὶ εἰ μὴ τοῦτο δοθείη, τῷ γέ τοι 
περὶ τοὺς ἁληϑινοὺς ἀγῶνας ἐκείνου μᾶλλον τετρῖφϑαι. 

οὐ μέντοι, διαβε βαιοῦμαί ye, ὁπότερος ἦρξε τῆς ἀρετῆς ταύ- 
τῆς. κατὰ τὸ παρόν. ἀλλ᾽ ὅτι “υσίας μᾶλλον ἐν αὐτῇ 

διήνεγκεν. τοῦτο ϑαρρῶν ἂν ἀποφηναίμην. τίς δ᾽ ἐστὶν 
er 9 , , ' 9 , 

ἥν φημι ἀρετήν; ἡἣ συστρέφουσα τὰ νοήματα καὶ στρογγύ- 
λως ἐκφέρουσα λέξις. οἰκεία πάνυ καὶ ἀναγκαία τοῖς δικα- 

€ , - » 2 N 

νικοῖς λόγοις καὶ παντὶ ἀληϑεῖ ἀγῶνι. ταύτην ὀλίγοι μὲν 
ἐμιμήσαντο. 4Δημοσϑένης δὲ καὶ ὑπερεβάλετο᾽ πλὴν οὐχ oU- 

- $$ 2 -- er I , 
τως γε λευκῶς, οὐδὲ ἀφελῶς, ὥσπερ Ἴυ σίας, χρησάμενος 

αὐτῇ, ἀλλὰ περιέργως καὶ πικρῶς" λεγέσϑω γάρ. ὡς ἐμοὶ 
Δ} ὑπὲρ ὧν κατὰ τὸν οἰκεῖον διαλέξομαι καιρόν. 

Ἔχει. D καὶ τὴν ἐνάργειαν, πολλὴν ἡ yos λέξις" 

αὕτη δ ἐστὶ δύναμίς τις ὑπὸ τὰς αἰσϑήσεις ἄγουϊσα τὰ 

ἐξαλλάττειν Herw | μεινεῖσϑαι 1L 5 τι ante λέγειν om. 
F | καὶ post πολλὰ om. q^ | αὐτὸ ποιεῖν T | οὕτως TF corr. 
a pr. man. ovrog pr. F M | δὲ καὶ T 6 τῷ ys Ald: τό ye 
FMT | ὁποτέρας F | ys λευκῶς Rad: τελευκῶς F M, εὐτε- 
Aeg T 
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λεγόμενα, γίγνεται δ᾽ ἐκ τῆς τῶν παρακολουϑούντων λήψεως. 
ὃ δὴ προσέχων τὴν διάνοιαν τοῖς “υσίου λόγοις. οὐχ οὕτως 
ἔσται σκαιὸς ἢ δυσάρεστος ἢ βραδὺς τὸν νοῦν, ὃς οὐχ 
ὑπολήψεται γινόμενα τὰ δηλούμενα ὁρᾶν, καὶ ὥσπερ παροῦ. 
σιν οἷς ἂν ὃ ϑήτωρ εἰσάγῃ προσώποις ὁμιλεῖν" ἐπιξητήσει 
τε οὐϑέν. (ὧν) εἰκὸς τοὺς μὲν ἂν δρᾶσαι, τοὺς δὲ 
παϑεῖν. τοὺς δὲ διανοηϑῆναι. τοὺς δὲ εἰπεῖν. κράτιστος 

γὰρ δὴ πάντων ἐγένετο δητόρων | φύσιν ἀνϑρώπων κατο- 
πτεῦσαι καὶ τὰ προσήκοντα ἑκάστοις ἀποδοῦναι πάϑη vs καὶ 
ἤϑη καὶ ἔργα. 

8. ᾿“ποδίδωμί τε οὖν αὐτῷ καὶ τὴν εὐπρεπεστόάτην 
ἀρετήν, καλουμένην δὲ ὑπὸ πολλῶν ἠϑοποιΐαν. ἁπλῶς γὰρ 

s EU RUDI TIC TUE ; ; 
οὐδὲν εὑρεῖν δύναμαι παρὰ τῷ ῥήτορι τοὐύτῷ πρύσωπον 
οὔτε ἀνηϑοποίητον οὔτε ἄψυχον. τριῶν τε ὄντων. ἕν οἷς 
καὶ περὶ ἃ τὴν ἀρετὴν εἶναι ταύτην συμβέβηκε, διανοίας τε 
x«i λέξεως καὶ τρίτης τῆς συνθέσεως. ἐν ἅπασι τούτοις αὐὖ- 
τὸν ἀποφαίνομαι κατορϑοῦν. οὐ γὰρ διανοουμένους μόνον 
ὑποτίϑεται χφηστὰ x«l ἐπιεικῆ καὶ μέτρια τοὺς λέγοντας. 
ὥστε εἰκόνας εἶναι δοκεῖν τῶν ἡϑῶν τοὺς λόγους, ἀλλὰ καὶ 

τὴν λέξιν ἀποδίδωσι τοῖς ἤϑεσιν οἰκείαν. ἡ πέφυκεν αὐτὰ 
ξαυτῶν κράτιστα δηλοῦσϑαι, τὴν σαφῆ καὶ κυρίαν καὶ xot- 
νὴν καὶ πᾶσιν ἀνθρώποις συνηϑεστάτην᾽ ὁ γὰρ Oyxoc 
xol τὸ ξένον καὶ τὸ ἐξ ἐπιτηδεύσεως ἅπαν ἀνηϑοποίητον᾽ 
χαὶ συντίϑησί γε αὐτὴν ἀφελῶς πάνυ καὶ ἁπλῶς, ὁρῶν ὅτι 
οὐκ | ἐν τῇ περιόδῳ καὶ τοῖς δυϑμοῖς. ἀλλ᾽ ἐν τῇ διαλελυ- 
μένῃ λέξει γίνεται τὸ ἦϑος. καϑόλου δέ. ἵνα καὶ περὶ 
ταύτης εἴπω τῆς ἀρετῆς, οὐκ οἶδ᾽ εἴ τις ἄλλος δητόρων τῶν 
ye τῇ ὁμοίᾳ κατασχευῇ χρησαμένων τοῦ λόγου εἴτε ἥδιον 
συνέϑηκεν cire πιϑανώτερον. δοκεῖ μὲν γὰρ ἀποίητός τις 

7 ὁ δὲ πρ. T | οὐχ ὑπολήψεως τὰ T | τὰ δηλούμενα ὡς γινό- 
μενα T | ὧν add. Dobr, οἷον Rad | ἂν δρᾶσαι, τοὺς δὲ πα- 
ϑεῖν Markl: ἄνδρας ἀρ ῆζο: εἰ ταϑείη FT, ἄνδρας αἰτοῦσα 
cum spatio XII litt. M 8 δ᾽ οὖν Krüger | ὑπὸ τῶν πολλῶν 
M | οὐδὲν Sylburg: οὐδὲ FM T | εἶναι om. F, ταύτην cvu- 
βέβηκεν εἶναι 'T | τῆς del. Herw | τ τοευ οὐ τ Spengel | διανο- 
οὕμενος M | ἁπλῶς πάνυ καὶ ἀφελῶς T | ἀποίητος om. F, in 

LxsrAs. Ed. maior. b 
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εἶναι καὶ ἀτεχνίτευτος., 0 τῆς ἁρμονίας αὐτοῦ χαρακτήρ, xat 
οὐ ϑαυμάσαιμ᾽ ἄν. εἰ πᾶσι μὲν τοῖς ἰδιώταις. οὐκ ὀλίγοις 
δὲ καὶ τῶν φιλολόγων. ὅσοι μὴ μεγάλας ἔχουσι τριβὰς περὶ 
λόγους. τοιαύτην τινὰ παράσχοι δόξαν. ὅτι ἀνεπιτηδεύτως 
καὶ οὐ κατὰ τέχνην. αὐτομάτως δέ πῶς καὶ ὡς ἔτυχε 
σύγκειται. ἔστι ὃὲ παντὸς μᾶλλον ἔργου τεχνικοῦ κατε- 
σχευασμένος. πεποίηται γὰρ αὐτῷ τοῦτο τὸ ἀποίητον καὶ 
δέδεται τὸ λελυμένον καὶ ἐν αὐτῷ τῷ μὴ δοκεῖν δεινῶς 
κατεσχευάσϑαι τὸ δεινὸν ἔχει. τὴν ἀλήϑειαν οὖν τις ἐπι- 
τηδεύων, καὶ φύσεως μιμητὴς γίνεσϑαι βουλόμενος. οὐκ ἂν 
ἁμαρτάνοι τῇ “υσίου συνϑέσει χρώμενος" ἑτέραν γὰρ οὐκ 
ἂν εὕροι ταύτης ἀληϑεστέραν. 

9: Οἴομαι δὲ χαὶ τὸ πρέπον ἔχειν τὴν “υσίου λέξιν 
οὐϑενὸς ἧττον τῶν ἀρχαίων ῥητόρων. κρατίστην ἁπασῶν 
ἀρετὴν χαὶ τελειοτάτην, ὁρῶν αὐτὴν πρός τε τὸν λέγοντα 
xci πρὸς τοὺς ἀκούοντας xci πρὸς τὸ πρᾶγμα (ἐν τούτοις 
γὰρ δὴ καὶ πρὸς ταῦτα τὸ πρέπον) ἀρκούντως ἡρμοσμένην" 
xol γὰρ ἡλικίᾳ καὶ γένει καὶ παι δείᾳ καὶ ἐπιτηδεύματι καὶ 
βίῳ καὶ τοῖς ἄλλοις. ἐν οἷς διαφέρει τῶν προσώπων πρό- 
σωπα, τὰς οἰκείας ἀποδίδωσι φωνάς πρός τε τὸν ἀκροατὴν 
συμμετρεῖται τὰ λεγόμενα οἰκείως. οὐ τὸν αὐτὸν τρόπον 
δικαστῇ τε καὶ ἐκκλησιαστῇ καὶ πανηγυρίζοντι διαλεγόμενος 
ὄχλῳ. διαφοράς τε αὐτῷ λαμβάνει κατὰ τὰς ἰδέας τῶν 

πραγμάτων ἡ λέξις" ἀρχομένῳ μὲν γάρ ἐστι καϑεστηκυῖα καὶ 
ἠϑική, διηγουμένῳ δὲ πιϑανὴ καὶ ἀπερίεργος. ἀποδεικνύντι 
δὲ στρογγύλη καὶ πυκνή, αὔξοντι δὲ καὶ παϑαινομένῳ 
σεμνὴ καὶ ὁληϑινή, ἀνακεφαλαιουμένῳ δὲ διαλελυμένη καὶ 
σύντομος. ληπτέον δὴ καὶ τὸ πρέπον τῆς λέξεως παρὰ 
“Ἱυσίου. 

mg. /. ποι ἃ pr. m. reliqua vocis parte abrepta, γάρ ποῖ 
τις T | μὲν post πᾶσι om. T | ἔτυχε] ἔγκειται F | μᾶλλον ex 
μὲν corr. F a manu tertia | τεχνικῶς Sad | γὰρ αὐτοῦ τὸ ἀπ. 
Syrian. I p. 12 ἢ, qui habet δοκεῖ uà» ... δεινὸν ἔχει | κατα- 
σχευάσεσϑαι T 9 ταῦτα post πρὸς om. T | ἡρμοσμένην 
Matthaei: ἡρμοσμένη ΕΜΤ | καὶ ἐπιτηδεύματι καὶ παιδείᾳ 
M| τῶν ante προσώπων om. T | r& προσ. T | rs ante x«i cum 
F pr. om. Rad | καὶ περίεργος pr. F | δὲ ante στρογγ. om. TT | 
λέξεως pr. F, Tayl: τάξεως corr. FM T 
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10. Ὅτι μὲν γὰρ πιϑανὴ καὶ πειστικὴ καὶ πολὺ τὸ 
ji 2 , M] , 5 rr - , EA 

φυσικὸν ἐπιφαίνουσα καὶ πάνϑ᾽. ὅσα τῆς τοιαύτης ἰδέας 
Er] LI 59. 7 5 φᾺὰ ᾿, M , - 2. 3f ' 
ἔχεται. πρὸς εἰδότας οὐδὲν ἴσως δεῖ “λέγειν δὲ ὄχλου “γὰρ 
ἤδη τοῦτό ys, καὶ οὐδείς ἐστιν ὃς οὐχὶ καὶ πείρᾳ καὶ ἀκοῇ 
μαϑὼν ὁμολογεῖ, πάντων αὐτὸν εἶναι ϑητόρων πιϑανώτατον. 
ὥστε καὶ ταύτην τὴν ἀρετὴν ληπτέον παρὰ τοῦ ῥήτορος. 

Πολλὰ καὶ καλὰ λέγειν ἔχων περὶ τῆς “υσίου λέξεως. 
ἣν λαμβάνων καὶ μιμούμενος ἄν τις ἀμείνων γένοιτο τὴν 
ἑρμηνείαν. τὰ μὲν ἄλλα τοῦ χρόνου στοχαζόμενος ἐάσω" 
μίαν δὲ ἀρετὴν ἔτι τοῦ δήτορος ἐπιδείξομαι. κρίνας καλλί- 

“- , 

στην τε xol κυριωτάτην. καὶ μόνην | ἢ μάλιστα τῶν ἄλλων 
τὸν “υσίου χαραχτῆρα δυναμένην βεβαιῶσαι, ἣν ὑπερεβάλετο 

- : 2 μὲν οὐδεὶς τῶν ὕστερον. ἐμιμήσαντο δὲ πολλοὶ καὶ παρ 
αὐτὸ τοῦτο κρείττους ἑτέρων ἔδοξαν εἶναι, τὴν ἄλλην δύνα- 
μιν οὐϑὲν διαφέροντες" ὑπὲρ ὧν. ἂν ἐγχωρῇ. κατὰ τὸν οἱ- 
eC à Ad ; , δέ 2g ἤδε e. RC [ ] κεῖον διαλέξομαι τόπον. τίς δέ ἐστιν ἤδε ἡ ἀρετὴ: ἡ [τις 

» kJ M ^- ? , M , e ’ - πᾶσιν ἐπανϑοῦσα τοῖς ὀνόμασι [καὶ τίς ἢ] χάρις, πρᾶγμα 
^ , , hd 

παντὸς κρεῖττον | λόγου καὶ ϑαυμασιώτατον. δᾷστον μὲν 
γάρ ἐστιν ὀφϑῆναι καὶ παντὶ ὁμοίως ἰδιώτῃ τε καὶ τεχνίτῃ 

, , M , ^ ^ 9 M M ^ φανερόν. χαλεπώτατον δὲ λόγῳ δηλωϑῆναι καὶ οὐδὲ τοῖς κρά- 
τιστα εἰπεῖν δυναμένοις εὔπορον. 

11. Ὥστε εἴ τις ἀξιοίη λόγω διδαχϑῆναι ταύτην τὴν 
, er , , ? ce / dE 

δύναμιν. ἥτις ποτ᾽ ἐστίν. οὐκ Gv φϑάνοι χαὶ ἄλλων πολ- 

λῶν πραγμάτων δυσεκχλαλήτων ἀπαιτῶν λόγον᾽ λέγω δέ. ἐπὶ 
- 9 e E χάλλους μὲν σωμάτων. τί δή ποτε | τοῦτ᾽ ἔστιν, ὃ καλοῦμεν 

ὥραν" ἐπὶ κινήσεως δὲ μελῶν καὶ πλοκῆς φϑύγγων. τί 
λέγεται τὸ εὐάρμοστον" ἐπὶ συμμετρίας δὲ χρόνων. τίς 4, 
τάξις καὶ τί τὸ εὔρυϑμον᾽ καὶ ἐπὶ παντὸς δὲ συλλήβδην 
ἔργου τε καὶ πράγματος. τίς ὃ λεγόμενος καιρὸς καὶ ποῦ 

10 καὶ πειστικὴ om. T | πᾶν 9' F | ὁμολογήσει pr. F, 
corr. a m. tertia | ῥητόρων εἶναι αὐτὸν FT | ἣν] ἃ Well | 
ἀποδείξομαι pr. F | κυριωτάτην Markl: κοινοτάτην FMT 
ἢ μάλιστα Markl: τὴν μάλιστα FMT, αὐτὴν μαῖ. Rad | ἡ 
post ids om. FT | ἡ Sylburg: ἥτις FMT | x«i τίς ἡ del. Sad, 
χἀπ᾽ ἴσης, Rad | D chu Markl: ϑαυμασιώτερον 
os l ῥᾷστον Tayl: ἄριστον FMT | τε καὶ] τε om. pr. 
FE, «s ἢ T | λόγον T 11 ἀξιοῖ ἡ FT | λόγων T (post cz.) | 
μελ à»| μελισμοῦ T 

b* 
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τὸ μέτριον. αἰσϑήσει γὰρ τούτων ἕκαστον καταλαμβάνεται 
καὶ οὐ λόγῳ. (00 ὕπερ οἵ μουσικοὶ παραγγέλλουσι ποιεῖν 
τοῖς βουλομένοις ἀκούειν ἀκριβῶς ἁρμονίας, ὥστε μηδὲ τὴν 
ἐλαχίστην ἐν τοῖς διαστήμασι δίεσιν ἀγνοεῖν τὴν ἀκοὴν 
ἐθίζειν | xol μηδὲν ἄλλο ταύτης ἀκριβέστερον ζητεῖν κριτή- 
QLOv, τοῦτο κἀγὼ τοῖς ἀναγινώσκουσι τὸν “υσίαν καὶ τίς 
d παρ᾽ αὐτῷ χάρις ἐστὶ βουλομένοις μαϑεῖν ὑποϑείμην ἂν 
ἐπιτηδεύειν. χρόνῳ πολλῷ καὶ μαχρᾷ τριβῇ καὶ ἀλόγῳ πά- 
9e. τὴν ἄλογον συνασχεῖν αἴσϑησιν. ταύτην μέντοι κρατί- 

στὴν τε ἀρετὴν καὶ χαραχτηρικωτάτην τῆς “υσίου λέξεως 

ἔγωγε τίϑεμαι., εἴτε φύσεως αὐτὴν δεῖ καλεῖν εὐτυχίαν εἶτε 
πόνου καὶ «τέχνης ἐργασίαν εἶτε μικτὴν ἐξ ἀμφοῖν ἕξιν ἣ 
δύναμιν, ἢ πάντας ὑπερέχει τοὺς λοιποὺς ϑήτορας. χαὶ 
ὅταν διαπορῶ περί τινος τῶν ἀναφερομένων εἰς αὐτὸν λό- 
yov, x«l μὴ δῴδιον ἢ μοι διὰ τῶν ἄλλων “σημείων τάλη- 

ϑὲς εὑρεῖν, ἐπὶ ταύτην  αταφεύγω τὴν ἀρετὴν ὡς ἐπὶ ψῆ- 
φον ἐσχάτην. ἔπειτα ἂν μὲν αἱ χάριτες αἱ τῆς λέξεως 
ἐπικοσμεῖν δοκῶσί μοι τὴν γραφήν, τῆς “υσίου ψυχῆς αὐ- 
τὴν τίϑεμαι καὶ οὐδὲν ἔτι moolooríoo ταύτης σκοπεῖν 
ἀξιῶ. ἐὰν ὃὲ μηδεμίαν ἡδονὴν μηδὲ ἀφροδίτην ὁ τῆς 
λέξεως χαρακτὴρ ἔχῃ. δυσωπῶ καὶ ὑποπτεύω, μήποτ᾽ οὐ 
“υσίου Cg» ὃ λόγος. καὶ οὐκ ἔτι βιάξομαι τὴν ἄλογον 
αἴσϑησιν, οὐδ᾽ ἐὰν πάνυ δεινὸς εἶναι τά γοῦν ἄλλα μοι 
δοκῇ καὶ περιττῶς ἐξειργασμένος ὁ λόγος. τὸ μὲν εὖ γρά- 
qétv πολλοῖς οἰόμενος ὑπάρχειν κατά τινας καὶ ἄλλους 

ἰδίους λέξεως χαρακτῆρας (πολυειδὲς γὰρ τοῦτο). τὸ δ᾽ 

ἡδέως καὶ κεχαρισμένως καὶ ἐπαφροδίτως “Πυσίᾳ. 
Τεκμηρίῳ γοῦν οὐκ ἄλλῳ τινὶ κρείττονι χρώμενος 1) 

τῷ καϑ᾽ ἡδονὴν ἑομηνεύεσϑαι τὰ ὑπὸ τούτου λεγόμενα, [6] 

ἰκατα]λαμβώνεται F eum ras. | οὐ λέγω T | οἱ om. FT 
διαστήμασι Sylburg: διηγήμασι FM T, διηχήμασι, Victorius 
TO ὑτο] τούτω M τίς ὑπ᾽ αὐτῷ T | χαρακτηριστικωτάτην TEE pd] 
río euer] πείϑομαι F'T | ὑπερέχειν T | ψήφῳ ἐσχάτῃ TF 
corr. E eet T | τίϑημι T ἔχει T | $ add. Rs | ὁ om. T | 
δοκεῖ mm r.|A£&sog Tayl: ἕξεως FMT| τὸ δ᾽ ἡδέως καὶ 
Ald: ἡ δὲ rn F M T (xci esse in F tradit Desr) | οὐκ ἄλλο et 
ἢ τὸ 1 | ἡρμηνεῦσϑαι malit Rad | co del. Markl 
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πολλοὺς ἤδη τῶν ἀναφερομένων εἰς αὐτὸν λόγων καὶ πεπι- 12 
στευμένων ὑπὸ τοῦ πλήϑους, ὥς εἰσιν ἐν τοῖς πάνυ γνη- 
σίοις “Τυσίου, καὶ τά γε ἄλλα οὐκ ἀτόπως ἔχοντας, ὅτι τὴν 
χάριν οὐ προσβάλλουσι τὴν “υσιακὴν οὐδὲ τὴν εὐστομίαν 
ἔχουσιν ἐκείνης τῆς λέξεως. ὑποπτεύσας τε χαὶ βασανίσας 
εὗρον οὐκ ὄντας “Πυσίου. ὧν ἐστι καὶ ὃ περὶ τῆς Ἰφικρά- 
τους εἰκόνος, ὃν οἶδ᾽ ὅτι πολλοὶ καὶ jene ἡγήσαιντο 

ἂν χαὶ χανόνα τῆς ἐκείνου δυνάμεως. οὗτος μέντοι ὁ λό- 
γος ὃ καὶ τοῖς ὀνόμασιν ἡρμηνεῦσϑαι δοκῶν ἰσχυρῶς καὶ 
τοῖς ἐνθυμήμασιν εὑρῆσϑαι περιττῶς καὶ ἄλλας πολλὰς 
ἀρετὰς ἔχων ἄχαρίς ἐστι καὶ πολλοῦ δεῖ τὸ “υσιακὸν ἐπι- 
φαίνειν στόμα" μάλιστα δ᾽ ἐγένετό μοι καταφανής, ὅτι οὐχ 
ὑπ᾽ ἐκείνου τοῦ δήτορος ἐγράφη. τοὺς χρόνους ἀναλογισα- 
μένῳ" εἰ γὰρ ὀγδοηκονταετῆ γενόμενον ϑήσει τις τελευτῆσαι 
“Πυσίαν ἐπὶ Νίκωνος ἢ ἐπὶ Ναυσινίκου ἄρχοντος. ἑπτὰ [319,1 
ἔτεσιν ὅλοις ἂν εἴη προτεροῦσα τῆς γραφῆς τοῦ ψηφίσμα- 
τος ἡ τελευτὴ τοῦ ϑήτορος. μετὰ γὰρ ᾿Δλκισϑένην [3τ2Λ. 
ἄρχοντα, ἐφ᾽ οὗ τὴν εἰρήνην ᾿Αϑηναῖοί τε καὶ “ακεδαιμόνιοι 
καὶ βασιλεὺς ὥμοσαν, ἀποδοὺς τὰ στρατεύματα Ἰφικράτης 

ἰδιώτης γίνεται: καὶ τὸ περὶ τῆς εἰκόνος ἦν τότ᾽ ἔτεσιν 
ἑπτὰ πρότερον τετελευτηκότος τῆς γραφῆς Δυσίου. πρὸ τοῦ 
συντάξασθαι τοῦτον τὸν ἀγῶνα ᾿Ιφικράτει. ὁμοίως δὲ καὶ 
τὴν ἀπολογίαν τοῦ ἀνδρός. καὶ αὐτὴν εἰς “υσίαν ἀναφερο- 
μένην. οὔτε | τοῖς πράγμασιν ἀτόπως ἔχουσαν οὔτε τοῖς ὀνό- 
μασιν ἀσϑενῶς., δι᾽ ὑποψίας ἔλαβον οὐκ ἐπανϑούσης τῇ 
λέξει τῆς ““υσιακῆς. χάριτος" καὶ παραϑεὶς τοὺς χρόνους 
οὐκ ὀλίγοις ἔτεσιν εὗρον ὑστεροῦσαν τῆς τελευτῆς τοῦ δή- 
τορος, ἀλλὰ καὶ εἴκοσιν ὅλοις. ἐν γὰρ τῷ συμμαχικῷ πολέμῳ 
τὴν εἰσαγγελίαν Ἰφικράτης ἠγώνισται, καὶ τὰς εὐθύνας ὑπέ- 
eye τῆς στρατηγίας. ὡς ἐξ αὐτοῦ γίνεται τοῦ λόγου κατα- 
φανές" οὗτος δὲ ὃ πόλεμος πίπτει κατὰ ᾿Ζ“γαϑοκχλέα καὶ — [3517/5 

12 εὑρῆσϑαι Dobr: εἰρῆσϑαι | καὶ οὐδὲ περὶ πολλοῦ δεῖ: 
70. καὶ πολλοῦ δεῖ in mg. M5 | καταφανὲς Sad | ἀποδοὺς] ἄπο- 
λύσας Weil | στρατεύματα] κατεστραμμένα Tournier | τὰ περὶ 
Desr, lacunam statuit Rad | τῆς γραφ. τετελ. T, τῆς yo. delere 
malit Rad | 200 τοῦ... dg. del. Sad | συνίστασθαι malit Rad | 
᾿Ιφικράτη Sauppe | ἀποῖ' ογίαν T: ἀπώλειαν Ἐ M | τῶν τελευτῶν T 
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? » e 3 , , - λπίνην ἄρχοντας. ὅτου μὲν οὖν εἰσι λόγοι [τοῦ] δήτορος 
"n , M , , M - ? »r Cof» περί ve τῆς εἰκόνος καὶ τῆς προδοσίας, οὐκ | ἔχω βε- 

βαίως εἰπεῖν" ὅτι δὲ ἑνὸς ἀμφότεροι, πολλοῖς τεκμηρίοις 
2 - 

ἔχοιμ ἂν εἰπεῖν. 3 γὰρ αὐτὴ προαίρεσίς τε καὶ δύναμις 
ἐν ἀμφοτέροις. ὑπὲρ ὧν οὐ καιρὸς ἐν τῷ παρόντι διασκο- 
πεῖν. εἰκάζω δὲ Ἰφικράτους εἶναι αὐτούς" καὶ γὰρ τὰ πο- 

λέμια δεινὸς ὃ ἀνὴρ καὶ ἐν λόγοις οὐκ εὐκαταφρόνητος. ij 
τε λέξις ἐν ἀμφοῖν πολὺ τὸ φορτικὸν καὶ στρατιωτικὸν ἔχει, 
καὶ οὐχ οὕτως ἐμφαίνει δητορικὴν ἀγχίνοιαν ὡς στρατιωτι- 

M ? , M 9 , ? 5 NA ' 72 
κὴν αὐθάδειαν καὶ ἀλαζονείαν. ἀλλ ὑπὲρ μὲν τούτων 
ἑτέρωϑι δηλωϑήσεται διὰ πλειόνων. 

13. ᾿Δνιτέον δέ, ὅϑεν ἐξέβημεν εἰς ταῦτα, ὅτι κράτιστόν 
5 M n - 

ἐστι τῶν “υσίου ἔργων καὶ χαραχτηρικώτατον τῆς δυνά. 
c Muf M] 9 , M ,- ? - , 

uecg ἢ κποσμοῦσά τε καὶ ἀνϑίζουσα τὴν λέξιν αὐτοῦ χάρις. 
τι “δα e Z - 2 , , ' 4 , 
ἣν οὔϑ ὑπερεβάλετο τῶν ἐπιγινομένων οὐϑεὶς οὔτε εἰς 

ἄκρον ἐμιμήσατο. καὶ τὰ μὲν περὶ τὴν ἑρμηνείαν ἀγαϑὰ 
τοῦ δήτορος ταῦτα᾽ συγκεφαλαιώΪσομαι γὰρ τὰ δηϑέντα᾽ τὸ 
καϑαρὸν τῶν ὀνομάτων. ἡ ἀκρίβεια τῆς διαλέκτου. τὸ διὰ 
τῶν κυρίων καὶ μὴ τροπικῶν κατασκευῶν ἐκφέρειν τὰ νοή- 
ματα, ἡ σαφήνεια, 3j συντομία, τὸ συστρέφειν τε καὶ στρογ. 

, iJ , MI € * A] , , N ' γυλίζειν τὰ νοήματα. τὸ ὑπὸ τὰς αἰσϑήσεις ἄγειν τὰ δη- 
λούμενα. τὸ μηδὲν ἄψυχον ὑποτίϑεσθϑαι πρόσωπον μηδὲ 
ἀνηϑοποίητον. 13 τῆς συνϑέσεως τῶν ὀνομάτων ἡδονὴ μι- 
μουμένης τὸν ἰδιώτην. τὸ τοῖς ὑποκειμένοις προσώποις 
καὶ πράγμασι τοὺς πρέποντας ἐφαρμόττειν λόγους, ἣ πιϑα- 
νότης καὶ τὸ πειστικὸν καὶ ἡ χάρις καὶ ὃ πάντα μετρῶν 

, M Χ , , N 3 , 

καιρός. ταῦτα παρὰ “υσίου λαμβάνων ἂν τις ὠφεληϑείη. 

ὑψηλὴ δὲ καὶ μεγαλοπρεπὴς οὐκ ἔστιν 3| “υσίου λέξις οὐδὲ 

᾿Ελπινίκην 'T | ὅτου Sylburg: ὅτι F MT εἶσιν οἱ λόγοι 
M τοῦ del. Sylburg, τοῦ ῥήτ. del. Sad | οἱ add. Sauppe | ff. 
εἰπεῖν" ἡ γὰρ αὐτὴ. . ἀμφοτέροις, εἰπεῖν ἂν ἔχοιμι πολλοῖς 
τέχμ. ὅτι ἑνὸς εἰσιν ἀμφότεροι turbato ordine T σκοπεῖν T 
13 ὅτι Usener: τὸ FM T | χαραχτηρικώτερον M, χαρακτηριστι- 
κώτατον T ὑπερεβάλλετο T | ἐπιγενομένων H Steph | | βουλόμενα 
F, sed δηλούμενα supra add. man. sec | μηδένα M | utuov- 
μέν ης Usener: μιμουμένη FMT | καὶ τὸ πειστι κὸν om. T | ὃ 
μετὰ πάντων καιρὸς 
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καταπληκτικὴ μὰ Δία καὶ ϑαυμαστή, οὐδὲ τὸ πικρὸν ἢ τὸ 
δεινὸν ἢ τὸ φοβερὸν ἐπιφαίνουσα, οὐδὲ ἁφὰς ἔχει καὶ τό- 
νους ἰσχυρούς, οὐδὲ ϑυμοῦ καὶ πνεύματός ἐστι μεστή. οὐδ᾽ 
ὥσπερ ἐν τοῖς ἤϑεσίν ἐστι πιϑανή, οὕτως ἐν τοῖς πάϑεσιν 

΄ 5 “ » ΄ὔ ἰσχυρά, οὐδ᾽ ὡς ἡδῦναι καὶ πεῖσαι καὶ χαριεντίσασϑαι δύ- 
ve|vet, οὕτω βιάσασϑαί τε καὶ προσαναγκάσαι᾽ ἀσφαλής τε 
μᾶλλόν ἐστιν ἢ παρακεχκινδυνευμένη καὶ οὐκ ἐπὶ τοσοῦτον 
, M] "^ M LA , ? , rr ? , , , 

ἰσχὺν ἱκανὴ δηλῶσαι τέχνης. ἐφ᾽  0cov ἀλήϑειαν εἰκάσαι 
φύσεως. 

14. Καὶ ϑαυμάξειν ἄξιον, τί δή ποτε παϑὼν ὃ Θεό- 
φραστος τῶν φορτικῶν καὶ περιέργων αὐτὸν οἴεται ζηλωτὴν 

, ; be ER 1 , Ξ ἌΝ Ὁ 
γενέσθαι λόγων καὶ τὸ ποιητικὸν διώκειν μᾶλλον ἢ τὸ ἀλη. 

ϑινόν. ἐν γοῦν τοῖς ΠΙερὶ λέξεως γραφεῖσι τῶν τε ἄλλων 
, E ι ' 3 , M 

καταμέμφεται τῶν περὶ τὰς ἀντυϑέσεις καὶ παρισώσεις καὶ 

παρομοιώσεις καὶ τὰ παραπλήσια τούτοις σχήματα διεσπου- 
, M M ' , , ^ 

δακότων. καὶ δὴ καὶ τὸν “υσίαν ἐν τούτοις καταριϑμεῖ- 
P! (EAS , A A - 20 , , 

ται, τὸν ὑπὲρ Νικίου τοῦ στρατηγοῦ τῶν “ϑηναίων λόγον. 

ὃν εἶπεν ἐπὶ Συρακουσίων αἰχμάλωτος ὦν. ὡς ὑπὸ τούτου 
A , ? ? γεγραμμένον τοῦ ϑήτορος | zvegoziOs(c. κωλύσει δ᾽ οὐδὲν ἴσως 

καὶ τὴν λέξιν αὐτὴν ϑεῖναι τὴν Θεοφράστου. ἔστι δὲ ἥδε" 
3 , 3... 9} - er - ΣΤῸΝ * 2 , ^ οΔντίϑεσις δ᾽ ἔστι τριττῶς, ὅταν τῷ αὐτῷ τὰ ἐναντία. ἢ 
τῷ ἐναντίῳ τὰ αὐτά, ἢ τοῖς ἐναντίοις (τὰ ἐναντία προσκα- 
τηγορηϑῆῇ. τοσαυταχῶς γὰρ ἐγχωρεῖ συζευχϑῆναι. τού- 

M jI ' M δ - M 

TOv δὲ τὸ μὲν ἴσον καὶ τὸ ὅμοιον παιδιῶδες καὶ καϑα. 
ι f : 1 NTC e , - - L περεὶ ποίημα διὸ καὶ ἧττον ἁρμόττει τῇ σπουδῇ. φαίνεται 

γὰρ ἀπρεπὲς σπουδάζοντα τοῖς πράγμασι τοῖς ὀνόμασι παί 
ζειν καὶ τὸ πάϑος τῇ λέξει περιαιρεῖν. ἐκλύει γὰρ τὸν 
9 PA e ec c L , - - , ? , ἀκροατὴν oiov ὡς ὁ “υσίας ἐν τῇ τοῦ Νικίου cmoàÀoyíc 

» ς , ' 

βουλόμενος ἔλεον ποιεῖν᾽ "EÀMjvov κλαίω ἀμάχητον καὶ 
2 LA 2, mp * 3 A - - , 

ἀναυμάχητον oÀeOgov ... ἔκέται μὲν αὐτοὶ τῶν ϑεῶν καϑί. 

μεστὴ οὔϑ᾽ T | vs ante καὶ om. T | παραναγκάσαι FT | 
τέχνην M F pr. 14 καταριϑμεῖται Markl: καταριϑμεῖ καὶ 
FM'T, κατηρίϑμηκε Rad | ϑεῖναι τοῦ Θ. ΒΕ ΤΊ τὰ add. Markl | 
προσκατηγορηϑῇ Sylburg: προσκατηγορηϑείη F, προκατη- 
γοριϑείη M, προχατηγορηϑείη 1 | καὶ ante καϑαπερεὶ om. 
FT | “Ἑλλήνων om. T, in F m. pr. supra lineam add. ελλῆν | 
κλαίω τὸν T  χαϑίζονται Τ' 
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Mi M , € ? 

ζοντες. προδότας δὲ τῶν ὕρκων ὑμᾶς ἀποφαίνοντες. . . 
ἀνακαλοῦντές τε συγγένειαν εὐμένειαν.“ ταῦτα γὰρ | εἰ 

M €- » Za GL EL ὃ , ^^ » , 216 

μὲν τῷ ὄντι “υσίας ἔγραψε, δικαίως ἂν ἐπιτιμήσεως ἢξι- 
M , 32 9 » ' 

οὔτο χαριεντιζόμενος ἐν οὐ χαρίεντι καιρῷ. εἰ δὲ érégov 
τινός ἐστιν ὃ λόγος. ὥσπερ ἐστίν. ὃ κατηγορῶν, & μὴ προ- 
σῆκε, τοῦ ἀνδρὸς μεμπτότερος. ὅτι δὲ οὐκ ἔγραψε “υσίας 

᾿ POTEN L , 4 42 » » - - » - 
τὸν ὑπὲρ Νικίου λόγον οὐδ΄ ἔστιν οὔτε τῆς ψυχῆς οὔτε τῆς 

λέξεως ἐχείνης τὸ γράμμα, πολλοῖς πάνυ τεκμηρίοις ἀπο- 
^t , ? ΒΩ Α , - , , 

δεῖξαι δυνάμενος οὐκ ἔχω καιρὸν ἐν τῷ παρόντι λόγῳ" 
ἰδίαν δὲ περὶ τοῦ ῥήτορος πραγματείαν συνταττόμενος. ἐν 
τ ΄ 2 ΄ , ' , 35 ? “ , 
ἡ τά τε ἄλλα δηλωϑήσεταί μοι καὶ τίνες εἰσὶν αὐτοῦ λόγοι 

γνήσιοι. τὴν ἀκρίβειαν ἐν ἐκείνοις καὶ περὶ τοῦδε ἀποδοῦ- 
ναι πειράσομαι τοῦ λόγου. 

15. Νυνὶ δὲ περὶ τῶν ἕξῆς διαλέξομαι. τίς ὃ πραγμα- 
τικός ἐστι “υσίου χαραχτήρ. prs τὸν ὑπὲρ τῆς λέξεως 
«λόγον» ἀποδέδωκα᾽ τουτὶ γὰρ ἔτι λείπεται τὸ μέρος. εὑ- 
φετικὸς γάρ ἐστι τῶν ἐν τοῖς πράγμασιν ἐνόντων λόγων ὁ 
ἀνήρ. οὐ μόνον ὧν ἅπαντες ἂν εὕροιμεν. ἀλλὰ καὶ ὧν m 
ϑείς. οὐδὲν γὰρ ἁπλῶς “υσίας παραλείπει τῶν στοιχείων. 

ἐξ ὧν οἵ λόγοι. οὐ τὰ πρόσωπα, οὐ τὰ πράγματα, οὐκ 
αὐτὰς τὰς πράξεις. οὐ τρόπους τὲ καὶ αἰτίας αὐτῶν. οὐ 

, 3 , 2 , 

καιρούς, OU χρόνους. OU τόπους. OU τὰς ἑκάστου τούτων 
ὃ Xc ἄχρι τῆς εἰς ἐλάχιστον τομῆς. ἀλλ᾽ ἐξ ἁπάσης ϑεω- ιαφορὰς ἄχρι τῆς εἰς ἐλάχ τομῆς. ἁπάσης 950 

M Y € a , 9 ^ ? , οίας καὶ παντὸς μερισμοῦ τὰς οἰκείας ἀφορμὰς ἐκλέγει. 
δηλοῦσι δὲ μάλιστα τὴν δεινότητα τῆς εὑρέσεως αὐτοῦ oi 
τὲ ἀμάρτυροι τῶν λόγων καὶ οἵ περὶ τὰς παραδόξους συν- 
ταχϑέντες ὑποϑέσεις “ ἐν οἷς πλεῖστα καὶ κάλλιστα ἐνθυμή- 

uere λέγει καὶ τὰ πάνυ δοκοῦντα τοῖς ἄλλοις ἄπορα εἶναι 
καὶ ἀδύνατα εὔπορα καὶ δυνατὰ φαίνεσθαι ποιεῖ, πριτικὸς 
ὧν δεῖ λέγειν καί; ὅτε μὴ πᾶσιν ἐξῆν χρῆσϑαι τοῖς εὗρε- 
ϑεῖσι. τῶν κρατίστων δὲ καὶ κυριωτάτων ἐκχλεχτικός. εἰ μὴ 

ὑμᾶς Tournier: ἡμᾶς F MT [τε om. M | ἠξιοῦτο prop. Rad: 
ἀξιοῦται FMT, ἀξιοῖτο Ald τῷ ἀνδρὶ MF pr | μεμπότερος F, μεμπτό- 
μενος ΜΙ γράμμα] σύγγραμμα Krüger | λόγῳ] χρόνῳ malit Rad 
15 λόγον add. Krüger | ἂν om. T F pr. | οἱ λόγοι Usener: óuo- 
λογεῖ FMT, ὃ λόγος v.d. Vliet | τε om. T ( (post τρόπους) | εὑ- 
ρήσεως M F pr. | καὶ post λέγει om. FM | ὧν ante ὧν add. Rs 

τσ. 
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καὶ μάλιστα τῶν ἄλλων ϑητόρων., οὐδενός ys ἧττον. τάξει 
δὲ ἁπλῇ τινι κέχρηται τῶν πραγμάτων καὶ τὰ πολλὰ ὁμοει- 
δεῖ, καὶ περὶ τὰς ἐξεργασίας τῶν ἐπιχειρημάτων ἀφελής τις 
καὶ ἀπερίεργός ἐστιν᾽ οὔτε γὰρ προκατασχευαῖς οὔτ᾽ ἐφό- 
δοις οὔτε μερισμοῖς οὔτε ποικιλίαις σχημάτων οὔτε ταῖς ἄλ- 
λαις ταῖς τοιαύταις πανουργίαις εὑρίσκεται χρώμενος. ἀλλ᾽ 
ἔστιν ἀπέριττός τις ἐλευϑέριός τε καὶ ἀπόνηρος οἰκονομῆσαι 
τὰ εὑρεϑέντα. ἐκ δὴ τούτων παρακελεύομαι τοῖς ἀναγινώ- 
GXOUVGLV αὐτὸν τὴν μὲν εὕρεσιν τῶν ἐνθυμημάτων καὶ 
τὴν κρίσιν ζηλοῦν, τὴν δὲ τάξιν καὶ τὴν ἐργασίαν αὐτῶν, 
ἐνδεεστέραν οὖσαν τοῦ προσήκοντος, μὴ ἀπό γε τοῦ ἀν- 
δρός. ἀλλὰ παρ᾽ ἑτέρων. οὐ χρείττους οἰκονομῆσαι τὰ 
εὑρεθέντα ἐγένοντο, περὶ ὧν ὕστερον ἐρῶ. τοῦτο τὸ στοι- 
χεῖον λαμβάνειν. 

16. ᾿“ποδεδωκὼς δὲ τὸν ὑπὲρ τῶν ἀρετῶν τε καὶ στοι- 
χείων λόγον, ἐρῶ νῦν χαὶ περὶ τοῦ γένους τῶν ἀμφισβητη- 
μάτων. ἐν οἷς ἐστι ϑεωρήμασιν ἡ πολιτικὴ τέχνη. τριχῇ 
δὲ νενεμημένου τοῦ ῥητορικοῦ λόγου καὶ τρία περιξιληφότος 
διάφορα τοῖς τέλεσι γένη. τό τε δικανικὸν καὶ τὸ συμβου- 
λευτικὸν καὶ τὸ καλούμενον ἐπιδεικτικὸν ἢ πανηγυρικόν, ἐν 
ἅπασι μὲν τούτοις ἐστὶν ὃ ἀνὴρ λόγου ἄξιος, μάλιστα δὲ 
ἐν τοῖς δικανικοῖς ἀγῶσι᾽ κἂν τούτοις δὲ αὐτοῖς ἀμείνων 
ἐστὶ τὰ μικρὰ καὶ παράδοξα καὶ ἄπορα εἰπεῖν καλῶς. ἢ τὰ 
σεμνὰ καὶ μεγάλα καὶ εὔπορα δυνατῶς. ὁ βουλόμενος δὴ 
τὴν “υσίου δύναμιν ἀκριβῶς καταμαϑεῖν ἐκ τῶν δικανικῶν 
αὐτὴν μᾶλλον λόγων ἢ ἔκ τῶν πανηγυρικῶν τὲ καὶ συμ- 
βουλευτικῶν σκοπείτω. ἵνα δὲ καὶ περὶ | τῶν ἰδεῶν ἐγγένη. 
ταί μοι τὰ προσήκοντα εἰπεῖν, ἐάσω τε ταῦτα περί τε προοι- 
μίων καὶ διηγήσεων καὶ τῶν ἄλλων μερῶν τοῦ λόγου καὶ 

7t om. T, inter τῶν et ἄλλων interposuit Rs | καὶ περὶ] 
κἂν T | ἀφέλη τις T | ἄλλαις τοιαύταις T | ἐλευϑέριός τε] 
καὶ ἐλεύϑερος T | κρίσιν Sad: σύγκρισιν F M T | ἐξεργασίαν 
v. d. Vliet [γε] τοῦδε T 16 ἀρετῶν] εὑρέσεων Desr | τῶν 
ἀμφισβητημάτων del. Usener | διάφορα τοῖς τέλεσι om. T | 
δὲ ἀὐτοῖς G, Sylburg: τε αὐτοῖς FMT | μακρὰ καὶ TF pr. | 
μεγάλα καὶ σεμνὰ M | δὴ τοῦ F | συμβουλευτικῶν τὲ καὶ 
πανηγυρικῶν M. περὶ δὲ T 
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διαλέξομαι καὶ δηλώσω, ποῖός τίς ἐστιν ἐν ἑκάστῃ τῶν 
ἰδεῶν ὃ ἀνήρ᾽ διαιρήσομαι δὲ αὐτάς, ὡς ᾿Ισοκράτει τε καὶ 
τοῖς κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν ἄνδρα κοσμουμένοις ἤρεσεν, ἀρξάμενος 
9 * - , ἀπὸ τῶν προοιμίων. 

17. Φημὶ δὴ πάντων δεξιώτατον εἶναι τὸν ῥήτορα κατὰ 
τὰς εἰσβολὰς τῶν λόγων καὶ χαριέστατον. ἐννοούμενος. ὅτι 
ἄρξασϑαι μὲν καλῶς οὐ ῥάδιόν ἐστιν, εἰ δή τις τῇ προση- 
κούσῃ χρῆσϑαι βούλοιτο ἀρχῇ καὶ μὴ τὸν ἐπιτυχόντα λόγον 
εἰπεῖν (οὐ γὰρ τὸ πρῶτον “δηϑέν, ἀλλ᾽ ὃ τοῦ πρφοτεϑέντος 
λόγου μηδαμοῦ μᾶλλον ἢ ἐπ᾽ αὐτοῦ ὠφελήσειε, τοῦτο ἀρχή 

τε καὶ προοίμιον), ὁρῶν δὲ τὸν ῥήτορα πᾶσι κεχρημένον. 
οἷς (αἵ τέχναι τε παραγγέλλου σι καὶ τὰ πράγματα βούλε- 
ται. τοτὲ μὲν γὰρ ἀπὸ τοῦ ἰδίου ἐπαίνου (0) λέγων αὐτῷ 
ἄρχεται. τοτὲ δὲ ἀπὸ τῆς διαβολῆς τοῦ ἀντιδίκου" εἰ δὲ 
τύχοι αὐτὸς προδιαβληϑείς, τὰς αἰτίας πρῶτον ἀπολύεται 
τὰς καϑ'᾿ αὑτοῦ" τοτὲ δὲ τοὺς δικαστὰς ἐπαινῶν καὶ ϑερα- 
πεύων οἰχείους ἑαυτῷ τε καὶ τῷ πράγματι καϑίστησι, τοτὲ 
δὲ τὴν ἀσϑένειαν τὴν ἰδίαν καὶ τὴν πλεονεξίαν τὴν τοῦ 
ἀντιδίχου καὶ τὸ μὴ περὶ τῶν ἴσων ἀμφοτέροις εἶναι τὸν 
ἀγῶνα ὑποδείκνυσι᾽ τοτὲ δὲ ὡς κοινὰ τὰ πράγματα καὶ 
ἀναγκαῖα πᾶσι καὶ οὐκ ἄξια ὑπὸ τῶν ἀκουόντων ἀμελεῖσθαι 
λέγει" τοτὲ δὲ ἄλλο τι κατασκευάζεται τῶν δυναμένων αὐτὸν 
μὲν ὠφελῆσαι, τὸν δὲ ἀντίδικον ἐλαττῶσαι. ταῦτα δὲ συν- 
τόμως καὶ ἀφελῶς διανοίαις τε χρησταῖς καὶ γνώμαις εὐκαί- 
οοις καὶ ἐνθυμήμασι μετρίοις περιλαβὼν ἐπὶ τὴν πρόϑεσιν 
ἐπείγεται. δι᾿ ἧς τὰ μέλλοντα ἐν ταῖς ἀποδείξεσι λέγεσϑαι 
προειπὼν καὶ τὸν ἀκροατὴν παρασκευάσας εὐμαϑῆ πρὸς τὸν 
uéllovre λόγον ἐπὶ τὴν διήγησιν καϑίσταται᾽ καὶ ἔστι μεϑό- 
οίον αὐτῷ ἑκατέρας | τῶν ἰδεῶν ὡς τὰ πολλὰ ὴ πρόϑεσις" 
ἤδη δέ ποτε καὶ ἀπὸ μόνης ταύτης ἤρξατο, καὶ ἀπροοιμιά- 

τις Om. 1E 11 καλῶς deleverit Desr | εἰ δή. Matthaei : 
εἰ μή F M T, εἴ γε Rs, εἴ Desr | ἢ ἐπὶ πρώτου Usener, Ji ἐπ᾽ 
(ἀρχῆς) αὐτοῦ Matthaei | ὠφελήσει Krüger | ὁρῶ ΤΊ αἱ add. 
Sylburg | ὁ add. Hs | αὐτῷ F pr. Des: αὐτὸ F corr., M T, 
αὐτὸς Markl, del. Sad | τὴν ante τοῦ om. M | ἀποδείκνυσι 
M | ἄλλό vig M. | μὲν αὐτὸν T, μὲν in F a pr. m. additum 
Shu. sig τὸν T 
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στως ποτὲ εἰσέβαλε τὴν διήγησιν ἀρχὴν λαβών᾽ καὶ ovx 
ἄψυχος οὐδ᾽ ἀκίνητός ἐστι περὶ ταύτην τὴν ἰδέαν. μάλιστα 
δ᾽ ἄν τις αὐτοῦ ϑαυμάσειε τὴν ἐν τοῖς προοιμίοις δύναμιν, 

22 

ἐνθυμηϑεὶς ὅτι διακοσίων οὐκ ἐλάττους δικανικοὺς γράψας 
λόγους ἐν οὐδενὶ πέφηνεν οὔτε ἀπιϑάνως προοιμιαζόμενος 
οὔτε ἀπηοτημένῃ τῶν πραγμάτων ἀρχῇ χρώμενος, ἀλλ᾽ οὐδὲ 

» Lj ’ : 2] , » ? ἐς ΓΟ E 1 -$Y ^ SDN 

τοῖς ἐνθυμήμασιν ἐπιβέβληκε τοῖς αὐτοῖς οὐδ΄ ἐπὶ τὰς αὐτὰς 
κατενήνεχται διανοίας" καίτοι γε τοῦτο καὶ of λόγους OAC- 

γους γράψαντες εὑρίσκονται πεπονϑύότες. λέγω δὲ τὸ τοῖς 
αὐτοῖς ἐπιβαλεῖν τόποις" ἐῶ γὰρ ὅτι καὶ τὰ παρ᾽ ἕτέροις 

εἰρημένα λαμβάνοντες | ὀλίγου δεῖν πάντες οὐκ ἐν αἰσχύνῃ 
, A 3 c Y hi b e np 2 M 4 τίϑενται τὸ ἔργον. οὑτοσὶ δὲ καινὸς ὃ δήτωρ ἐστὶ καϑ 

ἕκαστον τῶν λόγων. κατά γε οὖν τὰς εἰσβολὰς καὶ τὰ προ- 
οἱ ὃ ἧς, ὃ βούλ ὃ ἵξασϑ' ὔ ὴ uic καὶ δυνατός, ὃ βούλοιτο, διαπράξασϑαι. οὔτε γὰρ 

» ^ , , » 

εὔνοιαν κινῆσαι βουλόμενος οὔτε προσοχὴν οὔτε εὐμάϑειαν 
ἀτυχήσειεν ἄν ποτε τοῦ σκοποῦ. κατὰ μὲν δὴ ταύτην τὴν 
ἰδέαν ἢ πρῶτον ἢ οὐδενὸς δεύτερον αὐτὸν ἀποφαίνομαι. 

18. Ἔν δὲ τῷ. διηγεῖσϑαι τὰ πράγματα, ὅπερ οἶμαι μέ- 
Qoc πλείστης δεῖται φροντίδος καὶ φυλακῆς.» ἀναμφιλόγως 
ἡγοῦμαι κράτιστον αὐτὸν εἶναι πάντων ῥητόρων, ὅρον τὲ 
καὶ κανόνα τῆς ἰδέας ταύτης αὐτὸν ἀποφαίνομαι. οἴομαι 
δὲ καὶ τὰς τέχνας τῶν λόγων, ἐν αἷς εἴρηταί τι περὶ διη- SMECIAUS ]Uvs SISERO] 9 1 

’, 3 , ? 7 2 - - ^ - e M 

γήσεως ἀξιόλογον. οὐκ ἐξ ἄλλων τινῶν μᾶλλον ἢ τῶν ὑπὸ 

“υσίου Ποσ τ τσ εἰληφέναι τὰ παραγγέλματα καὶ τὰς 
ἀφορμάς. καὶ γὰρ τὸ σύντομον μάλιστα αὗται ἔχουσιν αἵ 
διηγήσεις καὶ τὸ σαφές"  ἡδεῖαί τέ εἰσιν ὡς οὐχ ἕτεραι καὶ 

, A M , er , , 

πιϑαναί. καὶ τὴν πίστιν ἅμα λεληϑότως συνεπιφέρουσιν. 
cr M cr 35 oq? c , ! / 
ὥστε μὴ ῥαάδιον εἶναι μήϑ' ὅλην διήγησιν μηδεμίαν μήτε 
μέρος αὐτῆς ψευδὲς ἢ ἀπίϑανον εὑρεϑῆναι᾽ τοσαύτην ἔχει 
πειϑὼ καὶ ἀφροδίτην τὰ λεγόμενα, καὶ οὕτως λανϑάνει τοὺς 

ἁΔαυμάσοι T | προοιμ. αὐτοῦ δύν. FT | λόγους Tegge: 
τοὺς FM T | ὀλίγους χρόνους γράψαντες T | ἐπιβάλειν F pr., 
ἐπιβάλλειν T | εὑρημένα Tournier | ἂν ante "m. om. T | ποτε 
in F à man. sec. additum 18 πλεῖσται T | δεῖται om. M | 
ἀναμφιβόλως M | οἴομαι δὲ Syrianus, qui I 25 Ri affert inde 
usque ad ἐτύμοισιν ὁμοῖα: οἴομαί τε F M'T ἐν οἷς T | τι Syr: 
om. FMT | ἀξιολόγου MT | us9^ ὕλην Tm 
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ἀκούοντας εἴτ᾽ ἀληϑῆ ὄντα εἴτε πεπλασμένα. ὥσϑ᾽ ὅπερ 
Ὅμηρος ἐπαινῶν τὸν Ὀδυσσέα ὡς πιϑανὸν εἰπεῖν καὶ πλά- 
σασϑαι τὰ μὴ γενόμενα εἴρηκε. τοῦτό μοι δοκεῖ κἂν ἐπὶ 
“υσίου τις εἰπεῖν" 

Εἶσκεν ψεύδεα πολλὰ λέγων ἐτύμοισιν ὁμοῖα. 
πᾶσί τε καὶ παντὸς μάλιστα τοῦτο παρεχελευσάμην ἀσκεῖν 
τὸ μέρος ἐν τοῖς “υσίου παραδείγμασι ποιουμένους | τὰς 
γυμνασίας. κράτιστα γὰρ (ἂν) ἀποδείξαιτο ταύτην τὴν 
ἰδέαν ὃ μάλιστα τοῦτον τὸν ἄνδρα μιμησάμενος. 

Ἔν δὲ τᾷ πιστοῦσϑαι τὰ πράγματα. τοιοῦτός τις ὃ 
19 ἀνήρ ἔστιν. ἄρξομαι δὲ ἀπὸ τῶν καλουμένων ἐντέχνων 

πίστεων. καὶ χωρὶς ὑπὲρ ἕχάστου μέρους διαλέξομαι. τριχῇ 
δὴ νενεμημένων τούτων, εἴς τε τὸ πρᾶγμα καὶ τὸ ἦϑος xal 
τὸ πάϑος. τὰ μὲν ἐκ τοῦ πράγματος οὐδενὸς χεῖρον εὑρεῖν 
τε καὶ ἐξειπεῖν δύναται “Τυσίας. χαὶ γὰρ τοῦ εἰκότος ἄρι- 
στος εἰκαστής ὃ ἀνὴρ καὶ τοῦ παραδείγματος. πῇ τε ὅμοιον 
εἶναι πέφυκε καὶ πῇ διαφέρον, ἀκριβέστατος πριτὴς τά τε 
σημεῖα διελεῖν τὰ παρεπόμενα τοῖς πράγμασι καὶ εἰς τεκ- 
μηρίων δόξαν ἀγαγεῖν δυνατώτατος" | καὶ τὰς ἐκ τῶν ἠἡϑῶν 
ye πίστεις ἀξιολόγως πάνυ κατασκευάζειν ἔμοιγε δοκεῖ" 
πολλάκις μὲν γὰρ ἐκ τοῦ βίου καὶ τῆς φύσεως. πολλάκις 
δ᾽ ἐκ τῶν προτέρων πράξεων καὶ προαιρέσεων ἀξιόπιστα 
κατασχευάζει τὰ ἤϑη. ὕταν δὲ μηδεμίαν ἀφορμὴν τοιαύτην 
λάβῃ παρὰ τῶν πραγμάτων, αὐτὸς ἠϑοποιεῖ καὶ κατασκευάζει, 
τὰ πρόσωπα τῷ λόγῳ πιστὰ καὶ χρηστά, προαιρέσεις τε αὖ- 

καὶ πεπλασμένα Syr | c9" ὕπερ Desr: ὥσπερ ΕΜΈΊΤ, 
καὶ ὅπερ G, ὡς ἐφαρμόξειν αὐτῷ τὸ Ὁμηρικὸν Syr | Od. 
τ 203 | ἔσκε T, ἴσκε Syr | Ι [καὶ] πάντων Desr [παρακελευσά- 
μην T, ᾿παρακελευσαίμην G6, ὦ ἂν add. Krüger ἐν τοῖς 
Usener: ἂν τὸ F corr, M, ἂν τοῦ F pr. T | παραδείγματα Tul 
ποιουμένους Rs: ποιούμενος FMT ἂν add. Krüger | ἅπο- 
δέξαιτο ΜΤ' ἐν δὲ τῷ Sylburg: ἔν ye τῷ FMT | τὰ 
πράγματα Sylburg: τὸν ἄνδρα τὰ πράγματα FMTT 19 &o- 
κέσομαι δὲ τᾷ τῶν Usener | δὴ F pr.: δὲ F cor. MT | καὶ 
τὸ zog xci τὸ ἦϑος FT | εἰκαστὴ c Markl: δικαστὴς FMT | 
ἄρ. δικ. ὁ ἀνὴρ F corr, M, ἄρ. ἀνὴρ Ovx. F pr., ἄρ. dux. ἀνὴρ 
ΤΊ διαφέρων T | ἔμοι T | 'πράξεων M: λέξεαν ΕΤῚ κατα- 
σκευάξει ΒΜ: ποιεῖ T | παρ. τῶν πρ. τοι. λάβῃ T 
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τοῖς ἀστείας ὑποτιϑεὶς καὶ πάϑη μέτρια προσάπτων καὶ 
λόγους ἐπιεικεῖς ἀποδιδοὺς καὶ ταῖς τύχαις ἀκόλουϑα φρο- 

νοῦντας εἰσάγων χαὶ ἐπὶ μὲν τοῖς ἀδίκοις ἀχϑομένους καὶ 
λόγοις καὶ ἔργοις, τὰ δὲ δίκαια προαιρουμένους ποιῶν, καὶ 

πάντα (τὰν za gati σια τούτοις. ἐξ ὧν ἐπιεικὲς ἂν «oL 
μέτριον ἦϑος φανείη. | κατασκευάξων. περὶ δὲ τὰ πάϑη 

- μαλακώτερός ἐστε καὶ οὔτε αὐξήσεις οὔτε δεινώσεις οὔτε 
οἴκτους οὔϑ᾽ ὅσα τούτοις ἐστὶ παραπλήσια νεανικῶς πάνυ 
καὶ ἐρρωμένως κατασκευάσαι δυνατός. οὐ δεῖ δὴ ταῦτα 
ἐπιζητεῖν παρὰ “υσίουι κἀν τοῖς ἐπιλόγοις δὲ τὸ μὲν 
ἀνακεφαλαιωτικὸὺν τῶν δηϑέντων μέρος μετρίως τε καὶ 
χαριέντως ἀπαριϑμεῖ, τὸ δὲ παϑητικὸν ἐκεῖνο. ἐν ᾧ παρά. 
κλησίς τε καὶ δέησις καὶ ἔλεος καὶ τὰ τούτοις ἀδελφὰ ἔνεστι. 
τοῦ προσήκοντος ἐνδεεστέρως ἀποδίδωσι. 

20. Τοιοῦτος μὲν δή ἐστιν ὃ “υσίου χαραχτήρ. ὡς 
ἐγὼ δόξης ἔχω περὶ αὐτοῦ. εἰ δέ τις ἄλλα παρὰ ταῦτα 
ἔγνωκε. λεγέτω" κἂν 1 πιϑανώτερα, πολλὴν αὐτῷ χάριν 
εἴσομαι. ἵνα δὲ βέλτιον c6 “βουλομένῳ ἐγγένηται μαϑεῖν, 
εἴτε ὀρϑῶς ἡμεῖς ταῦτα καὶ προσηκόντως πεπείσμεϑα εἴτε 
καὶ διημαρτήκαμεν τὴν κρίσιν. τὴν ἐξέτασιν ἀπὸ τῶν ὑπ᾽ 
ἐκείνου γραφέντων ποιήσομαι. προχειρισάμενός τε ἕνα 
λόγον (οὐ γὰρ ἐγχωρεῖ πολλοῖς χρῆσϑαι παραδείγμασιν) ἐξ 
ἐχείνου τήν τὲ προαίρεσιν καὶ τὴν δύναμιν τοῦ ἀνδρὸς 
ἐπιδείξομαι, ἀποχρῆν οἰόμενος ψυχαῖς εὐπαιδεύτοις καὶ 
μετρίαις μικρά τε μεγάλων καὶ ὀλίγα πολλῶν γενέσϑαι δεί- 
γματα. ἔστι δὲ ὃ λόγος ἐκ τῶν ἐπιτροπικῶν., ἐπιγραφό- 
μενος κατὰ Διογείτονος. ὑπόϑεσιν δὲ ἔχων τοιάνδε" 

21. sequitur hypothesis cf. p. 324. 
29. Προὔλαβον δὲ τὴν ὑπόϑεσιν. ἵνα μᾶλλον γένηται 

καταφανές, εἰ μετρίᾳ καὶ προσηκούσῃ ἀρχῇ κέχρηται" 
23. sequitur proemium, XXXII 1 ---ϑ. 
24. Τοῦτο τὸ προοίμιον ἁπάσας ἔχει τὰς ἀρετάς. ὕσας 

προσάπτων] προσώπων T | τὰ add. Sad, τὰ πάντα T | 
ἔλεος καὶ δέησις FT 20 πιϑανότερα, FT | ἐγγένηται Sad: 
γένηται F MT | ἀπὸ T: ὑπὸ F M, ἐπὶ Rad | ποιοῦμαι F M | 
τὲ ἕνα Sad: τινα FMT | ἐπιδείξομαι Paris. 1657: ἐπιδείξομεν 
FMT | οἰόμενοι T 24 ἀρετὰς om. T 
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δεῖ τὸ προοίμιον ἔχειν. δηλώσουσι δὲ of κανόνες αὐτῷ 
παρατεϑέντες of τῶν τεχνῶν. ἅπαντες γὰρ δή zov παραγ- 
γέλλουσιν o£ συνταξάμενοι τὰς τέχνας, ὅταν πρὸς οἰκείους ὃ 
ἀγών. σκοπεῖν ὕπως μὴ πονηροὶ μηδὲ φιλοπράγμονες of 
χατήγοροι φανήσονται. κελεύουσίν τὲ πρῶτον μὲν τὴν αἰ- 
τίαν εἰς τοὺς ἀντιδίκους περιιστάναι καὶ τοῦ ἐγκλήματος 
χαὶ τοῦ ἀγῶνος καὶ λέγειν. ὅτι μεγάλα τἀδική ματα καὶ οὐκ 
ἐνῆν αὐτὰ μετρίως ἐνεγκεῖν. καὶ ὅτι ὑπὲρ ἀναγκαιοτέρων 
προσώπων ὃ ἀγὼν καὶ ἐρήμων καὶ ἧττον ὑπεροφϑῆναι 
ὭΣ οἷς μὴ βοηϑοῦντες κακίους ἂν ἐφάνησαν καὶ Or. 
προχαλούμενοι τοὺς ἀντιδίκους εἰς διαλλαγὰς καὶ φίλοις τὰ 
πράγματα ἐπιτρέποντες καὶ τὰ δυνατὰ ἐλαττοῦσϑαι ὑπομέ- 
νοντὲς οὐδενὸς ἠδυνήϑησαν τυχεῖν τῶν μετρίων. ταῦτα 
μὲν δὴ πα ραγγέλλουσι ποιεῖν οἵ τεχνογράφοι. ἵνα τὸ ἦϑος 
τοῦ λέγοντος ἐπιεικέστερον εἶναι δόξῃ. δύναται δὲ αὐτοῖς 
εὔνοιαν τοῦτο ποιεῖν καὶ ἔστι χράτιστον τῆς πατασχευῆς 
μέρος. ταῦϑ᾽ ὁρῶ πάντα διὰ τοῦ προοιμίου τοῦδε γεγο- 
νότα. καὶ μὴν εἴς γε τὸ εὐμαϑεῖς τοὺς ἀκροατὰς ποιῆσαι 
κελεύουσι συστρέψαντας εἰπεῖν τὸ πρᾶγμα, ἵνα μὴ ἁγνοῶσι 
τὴν ὑπόϑεσιν οἵ δικασταί, καὶ οἷά meo ἂν ἡ τὰ μέλλοντα 
λέγεσϑαι, τοιοῦτο καὶ τὸ προοίμιον ὑποτίϑεσϑαι ἀπ᾽ ἀρχῆς. 
καὶ δεῖγμα τοῦ πράγματος ποιουμένους εὐθὺς ἀπ᾿ ἐνϑυμη- 
μάτων πειρᾶσϑαι ἄρχεσϑαι. ἔχει δὴ καὶ ταῦτα τὸ προοί- 
μίον. ἔτι πεοὶ τῆς προσοχῆς ὧδέ πως τεχνολογοῦσιν. ὅτι 
δεῖ τὸν προσεχτιχοὺς μέλλοντα ποιεῖν τοὺς ἀκροατὰς καὶ 
λέγειν ϑαυμαστὰ καὶ παράδοξα καὶ δεῖσϑαι τῶν δικαστῶν 
ἀκοῦσαι. φαίνεται δὴ καὶ ταῦτα πεποιηκὼς ὃ Δυσίας. 
καὶ πρόσεστι τούτοις τὸ λεῖον τῆς ἑομηνείας καὶ τὸ ἀφελὲς 
τῆς κατασκευῆς ὧν μάλιστα δεῖ τοῖς ὑπὲρ ἐκείνων προοι- 
μιαξομένοις. ἄξιον Oi καὶ τὴν διήγησιν ὡς ὠκονόμηται 
καταμαϑεῖν. ἔχει δὲ οὕτως" 

25. sequuntur XXXII 4 —18 σιωπῇ. 

ὅταν ἢ πρὸς T | τἀδικήματα Markl: ἀδικήματα F MT | 
παροφϑῆναι ''ournier τοῦδε om. M | λέγεσϑαι]) γενέσϑαι 
F | εὐϑὺς Steph: καὶ εὐϑὺς FMT, κατευϑὺ Rad | ἔχει δὲ 
AT πρόσεστι Krüger: πρὸς ἔτι F M, προσέτι T | ὑπὲρ M: ὑπ᾽ 
FT, ὑπ᾽ oixsiov Usener 
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26. Ἵνα δὲ καὶ ὃ τῶν ἀποδείξεων χαραχτὴρ “καταφανὴς 
γένηται, ico καὶ τὰ ἐπὶ τούτοις λεγόμενα. τὰς μὲν οὖν 
ἰδίας πίστεις. ὡς οὐ πολλῶν ἔτι λόγων δεομένας, δι᾿ αὐτῶν 
βεβαιοῦται τῶν «μαρτύρων οὐδὲν ἕτερον ἢ τοῦτο εἰπών" 
.lloürov μὲν οὖν τούτων ἀνάβητέ: μοι, μάρτυρες“ τὰ δὲ 
τοῦ ἀντιδίκου δίκαια διχῇ νείμας, ὡς τὰ μὲν ὁμολογήσαντος 
αὐτοῦ λαβεῖν καὶ εἰς τὰς τροφὰς τῶν ὀρφανῶν ἀνηλωκέναι 
σκηψαμένου. τὰ δὲ ἐξάρνου γενηϑέντος εἰληφέναι κἄπειτα 
ἐλεγχϑέντος. ὑπὲρ ἀμφοτέρων ποιεῖται τὸν λόγον. τὰς [δὲ] 
δαπάνας οὐχ ἃς ἐκεῖνος ἀπέφηνε γενέσϑαι λέγων καὶ περὶ 
τῶν ἀμφιβόλων τὰς πίστεις ἀποδιδούς" 

27. sequuntur XXXII 10 — 29. 
28. Ἐν uiv δὴ τοῖς δικανικοῖς λόγοις «τοιοῦτός τις ὃ 

ἀνήρ ἐστιν. ἐν δὲ τοῖς ἐπιδεικτικοῖς» μαλακώτερος. ὥσπερ 
ἔφην. βούλεται μὲν γὰρ ὑψηλότερος εἶ ναι καὶ μεγαλοπρε- 
πέστερος, καὶ τῶν γε καϑ' ἑαυτὸν ἢ πρότερον ῥητόρων 
ἀκμασάντων οὐϑενὸς ἂν δόξειεν εἶναι καταδεέστερος" οὐ 

διεγείρει δὲ τὸν ἀκροατὴν ὥσπερ ᾿Ισοκράτης ἢ 4ημοσϑένης. 

ϑήσω δὲ xol τούτων παράδειγμα. 
29. 30. sequitur hypothesis et XXXIII. 
31. Ἑνὸς ἔτι παράδειγμα 91,00 λόγου συμβουλευτικοῦ, ἵνα 

καὶ τούτου τοῦ γένους τῶν λόγων χαρακτὴρ γένηται 

σαφής. 
82. Ὑπόϑεσιν δὲ περιείληφε τὴν περὶ τοῦ μὴ κατα- 

λῦσαι τὴν πάτριον πολιτείαν ᾿4ϑήνησι. τοῦ γὰρ δήμου. 
sequitur hypothesis et 33. XXXIV. 

34. ᾽4λλ᾽ ἅλις ἤδη παραδειγμάτων. ἵνα xol περὶ τῶν 
λοιπῶν ῥητόρων τὸν αὐτὸν διαλεχϑῶμεν τρόπον. ἕπεται δὲ 
τῷ δήτορι τούτῳ κατὰ τὴν τάξιν τῶν χρόνων ᾿Ισοκράτης. 

" M , , 2 t€ m) z) M - 

περὶ δὴ τούτου λεκτέον ἐφεξῆς ἑτέραν ἀρχὴν λαβοῦσιν. S 

26 δὲ del. Rad, τε Sylburg 28 supplev it Krüger cf. de 
Isocr. p. 576 | μεγαλοπρεπέστερος Ald: --ἔστατος FM T | 
ἢ Ζημοσϑένης del Rad 31 τῶν λόγων Usener: τοῦ 
λόγου F M T 82 τὴν om. F pr. T. 
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LYSIAE. VITA EX VITIS X ORATORUM. 

$35 à Wo * Σ " 
C “υσίας υἱὸς qv Κεφάλου rob A4vocvíov τοῦ Κε- 

φάλου. Συραχουσίου μὲν γένος. μεταναστάντος δ᾽ εἰς 

᾿ϑήνας ἐπιϑυμίᾳ τε τῆς πόλεως xci Περιχλέους τοῦ 

Ξανϑίππου πείσαντος αὐτὸν φίλον ὄντα καὶ ἕένον. 

πλούτῳ διαφέροντα. ὡς δέ τινες. ἐχπεσόντα τῶν 
b - ς ec P , 9 -“ , “Συρακουσῶν. ἡνίχα ὑπὸ Γέλωνος ἐτυραννοῦντο. γενό- 

459] μενος (0 Σ᾽ ϑήνησιν ἐπὶ Φιλοχλέους ἄρχοντος τοῦ 

μετὰ Φρασιχλῆ κατὰ τὸ δεύ E ἧς ὀγδοηχοστῆ | ρασικλῆ κατὰ τὸ δεύτερον ἔτος τῆς ὀγδοηκοστῆς 

[καὶ δευτέρας] ὀλυμπιάδος τὸ μὲν πρῶτον συνεπαι- 

D δεύετο τοῖς ἐπιφανεστάτοις ᾿4ϑηναίων" ἐπεὶ δὲ τὴν 
, , 9 , ^ er , εἰς Σύβαριν ἀποιχίαν τὴν ὕστερον Θουρίους usrovo- 

μασϑεῖσαν ἔστελλεν ἡ πόλις, ὥχετο σὺν τῷ πρεσβυτάτῳ 

ἀδελφῶν Πολεμάρχῳ (ἧσαν γὰρ αὐτῷ καὶ ἄλλοι δύο. 

Εὐθύδημος καὶ Βράχυλλος). τοῦ πατρὺς ἤδη τετε- 

λευτηχότος. ὡς χοινωνήσων τοῦ χλήρου. ἔτη γεγονὼς πεν- 

4118] τεχαίδεχα, ἐπὶ Πραξιτέλους ἄρχοντος. χἀχεῖ διέμεινε 

παιδευόμενος παρὰ Τεισίᾳ xci Νικίᾳ τοῖς Zvgexov- 

σίοις. χτησάμενός T οἰχίαν xci χλήρου τυχὼν ἐἔπο- 

418,2} λιτεύσατο ἕως Κλεοχρίτου τοῦ ᾿ϑήνησιν ἄρχοντος 
42, cc s , - 2 ^c 9 - 3 “ὃ ἔτη ἑξήκοντα τρία. τῷ δ᾽ ἑξῆς ἐνιαυτῷ ὀλυμπιάδι 

Libros Bernadakis adhibuit Parisinos E n. 1672 et F n. 
1957. Parisinorum A n. 1671, H n. 1680, B n. 1957 lectiones 
Franke in Jahn ann. XXIII praebet. 

διαφέροντα Meziriae: διαφέρων  ἐχπεσόντος Rs | δ᾽ 
add. West | Φρασικλείδη Tayl cf. Diod. XI 7? καὶ δευτέρας 
del. Meursius ἀδελφῶν} τῶν ἀδελφῶν Phot, ἀδελφῷ vulg. | 
Εὐθύδημος Tayl ex Plat. Resp. 328^: εὔϑιδος | Βράχυλλος 
Xylander: βράχιζλος Ι κλήρου τυχὼν Tayl ex Photio: κλήρω 
λαχὼν | Κλεοκρίτου Tayl: Κλεάρχου (sic et Phot) | ἔτη 
roicxorrc τρία Tayl, ἐν εὐπορίᾳ πολλῇ Zucker (τῶν πολλῶν 
οὐκ ἐνδεέστερον Phot) ἐνιαυτῷ Phot: Καλλίᾳ, quem archon- 



VITA XXXIII 

ἐνενηκοστῇ δευτέρᾳ τῶν χατὰ Σικελίαν συμβάντων E 

᾿4ϑηναίοις χαὶ κινήσεως γενομένης τῶν τ᾿ ἄλλων 
συμμάχων zci μάλιστα τῶν τὴν ᾿Ιταλίαν οἰχούντων. 

αἰτιαϑεὶς ἀττικίξζειν ἐξέπεσε μετ᾽ ἄλλων τριακοσίων. 

παραγενόμενος δ᾽ ᾿4ϑήνησιν ἐπὶ Καλλίου τοῦ μετὰ [412/11 

Κλεόκριτον ἄρχοντος. ἤδη τῶν τετρακοσίων κατεχόν. 

τῶν τὴν πόλιν. διέτριβεν αὐτόϑι. τῆς δ᾽ ἐν Αἰγὸς 
ποταμοῖς ναυμαχίας γενομένης χαὶ τῶν τριάχοντα 
παραλαβόντων τὴν πόλιν. ἐξέπεσεν ἑπτὰ ἔτη μείνας. 

ἀφαιρεϑεὶς τὴν οὐσίαν χαὶ τὸν ἀδελφὸν Πολέμαρχον. 

αὐτὸς δὲ διαδρὰς &x τῆς οἰκίας ἀμφιϑύρου οὔσης. ἐν F 

j ἐφυλάσσετο ὡς ἀπολούμενος. διῆγεν ἐν Μεγάροις. 
ἐπιϑεμένων δὲ τῶν ἀπὸ Φυλῆς τῇ χαϑόδῳ. ἐκεῖ χρη- 

σιμώτατος ἁπάντων ὥφϑη χρήματά rs παρασχὼν δραχ- 
μὰς δισχιλίας καὶ ἀσπίδας διακοσίας. πεμφϑείς τε σὺν 

"Eou&vi ἐπικούρους ἐμισϑώσατο τριακοσίους. δύο τ᾽ 

ἕπεισε τάλαντα δοῦναι Θρασυδαῖον τὸν ᾿Ηλεῖον ξένον 

αὐτῷ γεγονότα" ἐφ᾽ οἷς γράψαντος αὐτῷ Θρασυβούλου 

πολιτείαν μετὰ τὴν χάϑοδον ἐπ’ ἀναρχίας τῆς πρὸ 

Εὐκλείδου. ὃ μὲν δῆμος ἐκύρωσε τὴν δωρεάν. ἀπενεγ- [408 

χαμένου δ᾽ Agyívov γραφὴν παρανόμων διὰ τὸ ἀπρο- 

βούλευτον εἰσαχϑῆναι. ἑάλω τὸ ψήφισμα" καὶ οὕτως 536 

ἀπελαϑεὶς τῆς πολιτείας τὸν λοιπὸν duos χρόνον 

ἰσοτελὴς ὧν xci ἐτελεύτησεν αὐτόϑι ὀγδοήκοντα τρία 

ἔτη βιούς, ἢ ὥς τινες ξξ καὶ ἑβδομήκοντα, ἢ ὥς τινες 

ὑπὲρ ὀγδοήκοντα. ἰδὼν 4ημοσϑένη μειράκιον ὄντα. 

tem postea primum nominatum esse apparet. ἐπὶ Καλλίου 
Mez, ἐνιαυτῷ ἐπ᾽ ἄρχοντος Καλλίου Bern | τριακοσίων Xyl 
ex Dionysio: τριῶν (sic et Phot) | ἐκεῖ West: ἐπεὶ, εἶτα Wyt- 
tenbach, ἔπειτα Franke, deleverit Bern  πεμφϑεὶς δὲ vulg. | 
"Eouort ' Phot, "Eowuovt "West | Oo«cvóciov Phot: ϑρασύ- 
λαιον 

Τχβιαβ. Ed. maior e 
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459/8| γεννηθῆναι δέ φασιν ἐπὶ Φιλοχλέους ἄρχοντος. /8| γεννηση φ ox S 
φέρονται δ᾽ αὐτοῦ λόγοι τετραχόσιοι εἰκοσιπέντε" τού- 

τῶν γνησίους φασὶν οἱ περὶ Ζιονύσιον χαὶ Καικίλιον 

εἶναι διακοσίους τριάκοντα (x«l τρεῖς». ἐν οἷς δὶς 

μόνον ἡττῆσϑαι λέγεται. ἔστι δ᾽ αὐτοῦ χαὶ ὁ ὑπὲρ 
τοῦ ψηφίσματος (05 ἐγράψατο Aoyivos τὴν πολιτείαν 

αὐτοῦ περιελών. xci κατὰ τῶν τριάκοντα ἕτερος. 

ἐγένετο δὲ πιϑανώτατος xci βροαχύτατος. τοῖς ἰδιώταις 

τοὺς πολλοὺς λόγους ἐχδούς. εἰσὶ δ᾽ αὐτῷ καὶ Τέχναι 

ῥητοριχαὶ πεποιημέναι καὶ Ζημηγορίαι. ᾿Επιστολαί τε 

x«i ᾿Εγκώμια xci ᾿Επιτάφιοι καὶ ᾿Ερωτικοὶ καὶ Σωκχρά. 

τους ᾿πολογία ἐστοχασμένη τῶν δικαστῶν. δοκεῖ δὲ 

κατὰ τὴν λέξιν εὔκολος εἶναι. δυσμίμητος ὥν. 41η- 

μοσϑένης δ᾽ ἐν τῷ κατὰ Νεαίρας λόγῳ ἐραστὴν αὐτόν 

φησι γεγονέναι Μετανείρας. ὁμοδούλου τῇ Νεαίρᾳ. 

ὕστερον δ᾽ ἔγημε Βραχύλλου τοῦ ἀδελφοῦ ϑυγατέρα. 

μνημονεύει δ᾽ αὐτοῦ xci Πλάτων ἐν τῷ Φαίδρῳ ὡς 

δεινοτάτου εἰπεῖν καὶ ᾿Ισοχράτους πρεσβυτέρου. ἐποί- 
nos δὲ x«i εἰς αὐτὸν ἐπίγραμμα Φιλίσκος ὁ ᾿Ισοκρά- 

rovg μὲν γνώριμος ἑταῖρος δὲ “υσίου. ÓU οὗ φανερὸν 

ὡς προέλαβε τοῖς ἔτεσιν. (ὃ) καὶ ἔκ τῶν ὑπὸ Πλά- 

τῶνος εἰρημένων ἀποδείκνυται. ἔχει δ᾽ οὕτως" 

«Νῦν». ὦ Καλλιόπης ϑυγάτερ. πολυήγορε Φρόντι. 
δείξεις εἴ τι φρονεῖς καί τι περισσὸν ἔχεις" 

καὶ τρεῖς Dübner ex Photio: τρία ἔτη cod. F, in ceteris 
desunt ὁ ὑπὲρ Tayl: ὃν ὑπὲρ [ ὃ add. Tayl | αὐτοῦ περι - 
ἑλών Tayl: αὐτῷ περιέχων | “ημηγορίαι ex Dionysio Tayl: 
δημηγορία | ἐστοχασμένη hic abrumpit liber F | [Dem.] LIX 21 
Plat. p. 279* ὃ add. Rs | cf. Bergk Poét. Lyr. ΠῚ 327, qui 
non esse epigramma sed carminis amplioris exordium docet 
neque ad oratorem sed ad alium Lysiam Pythagoreum (sic iam 
Wytt) vel Platonieum scriptum existimat | νῦν add. Jacobs | 
Καλλιόπης Wytt: καλλίππης | Φρόντι Wytt: φροντίδι 
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τῷ γὰρ ἐς ἄλλο σχῆμα μεϑαρμοσϑέντι καὶ ἄλλοις 

ἐν κόσμοισι βίου σῶμα λαβόνϑ᾽ ἕτερον 

δεῖ 6' ἀρετῆς κήρυκα τεκεῖν τινα Πυσίᾳ ὕμνον 

δύντι χατὰ φϑιμένων καὶ σοφῷ ἀϑάνατον᾽" 

ὃς τό T ἐμῆς ψυχῆς δείξει φιλέταιρον ἅπασιν 

καὶ τὴν τοῦ φϑιμένου πᾶσι βροτοῖς ἀρετήν. 

συνέγραψε δὲ λόγω καὶ ᾿Ιφικράτει. τὸν μὲν πρὸς 

Ἁρμόδιον. τὸν δὲ προδοσίας κρίνοντι Τιμόϑεον. καὶ 

ἀμφοτέροις ἐνίκα ἀναδεξαμένου δ᾽ ᾿Ιφικράτους τὰς 

τοῦ Τιμοϑέου πράξεις. ταῖς εὐθύναις ἀναλαβὼν τὴν 
τῆς προδοσίας αἰτίαν. ἀπολογεῖται διὰ τοῦ “υσίου 

λόγου. καὶ αὐτὸς μὲν ἀπελύϑη. ὁ δὲ Τιμόϑεος ἐζη- 

μιώϑη πλείστοις χρήμασιν. ἀνέγνω δὲ καὶ ἔν τῇ 

Ὀλυμπιαχῇ πανηγύρει λόγον μέγιστον. διαλλαγέντας 

τοὺς Ἕλληνας καταλῦσαι Διονύσιον. 

ORATIONUM ARGUMENTA. 

Or. 1. Euphiletus, vir modica fortuna praeditus, 
cum uxorem duxisset, fidelissimam sibi esse existima- 

bat, sed ab Eratosthene corrupta est. Qua de re 

certior factus, postquam ancillam, quae stupri adiutrix 

fuerat, rem fateri coégit, hominem 1n adulterio depre- 
hensum interficit. Postea a propinquis eius in 1us vocatus 

T τς. μεϑαρμοσϑέντι Salmasius: τὸν... μεϑαρμο- 
σϑέντα | ,“λαχόνϑ᾽ Hecker | ̓ Ισοκράτης κήρυκα πλέκοι Drerup | 
Μυσίᾳ ὕμνον Salmasius: “υσιδάϊμνον, Λυσίδι ὕμνον Hs, 
Λύσιδα ὑμνεῖν Bem | δύντι Markl: δόντα, δύντα Jacobs, 
ζῶντι Wytt, δόντα κλέος λαμπρὸν Drerup | x«l σοφῷ] καὶ 
στέφος Wytt, x&v ξόφῳ Sitzler, καὶ fógov Bern, “δῶμα κατὰ 
φϑιμένων καὶ ζόφον ἀθανάτῳ Hecker | τό τ᾽ Rs: τότ᾽ | δείξει 
Brunk: δείξαι | λόγω ἃ Meier: Aóyov  κρίνοντι Tayl: κρίνων | 
ἀμφοτέροις Rs: ἀμφοτέρους | ἀντιλαβὼν Rs 

e* 
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in Delphinio apud iudiees illum neque dolo domum 

suam inductum probat neque vi ex via abreptum nme- 

que a foco, quo confugisset, retractum, sed iusto sup- 

plicio affectum esse. De tempore nihil constat, nisi 

quod ex $ 30 causam non multo post libertatem resti- 

tutam actam esse suspiceris. 

Or. II. Orator 8 Οἵ in funere publico eorum viro- 

rum se praedicare laudes dicit, qui Corinthiis contra. 
Lacedaemonios auxilium ferentes pro patria mortui 

sint. Neque vero quidquam certi de rebus ab iis 

gestis profert, sed plurimus est in laudibus maiorum 

ab Amazonum inde bello usque ad proelium Pla- 
taeense et Thrasybuli expeditionem, qua urbs triginta 

virorum imperio liberata est. Atque de pugna Cm- 
dia 8 59 eiusmodi verbis utitur, qualia in publico edere 

nemo tum Athenis poterat. Quare iure orationem 

non habitam sed fictam esse existimes. Exitum de- 

inde belli Corimthi $ 69 respicit. Denique non- 
nulla ($ 51) a proposito plane abhorrere videntur, 

quae iure E. Wolff (quae ratio intercedat inter Lysiae 

epitaphium et Isocratis panegyricum, Berol. 1896) ad 
Isocratis imitationem rettulit. Quod si verum est, inter 

annum 380 a. Chr. et 311 (pugnae Leuctricae annum) 
compositam esse conicias. Primum ab Aristotele 

Rhet. III 10 p. 1411? laudatur: ἐν τῷ ἐπιταφίῳ autoris 

nomine non addito, tum ab aliis multis, qui Lysiae 

eam sine ulla suspicionis mentione attribuunt. Recen- 

tiores plerique post Reiskium abiudieant, nonnulli de- 

fenderunt ut Lebeau, Der Epitaphios des L. als echt 

erwiesen, Stuttg. 1863; Thomaschik, de L. epitaphii 

authentia verisimili Vrat. 1887. 

———— — 
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Or. III. Homines duo Theodotum adolescentem Platae- 

ensem ita amabant, ut alter, qui hane causam dicit, 

beneficiis devinciret, alter Simo petulantia vexaret. 
Unde rixis exortis S1mo adversarium noctu, cum domi 

Írustra quaesivisset, aliunde evocatum verberibus ag- 

gressus est. Quamobrem alter, cum rem celari cupe- 

ret, aliquamdiu patria relicta cum Theodoto peregri- 
natus est. Verum ubi redut rursus im illius insidias 

meidit, et postquam utrimque acriter pugnatum est, 

omnes qui intererant vulneribus levibus acceptis disces- 

serunt. Quattuor annis post Simo adversarium, qui 
et opibus et auctoritate valebat, cum causa privata 

ceeidisse comperisset, publice apud archontem (βασι- 

λέα) de vulnere praemeditato reum fecit. Causa 
acta est apud Areopagum paucis annis post pugnam 

Coronensem (δ 45). 
Or. IV. Viri duo cum sumptu communi servam 

emissent, qua promiscue uterentur, contentione exorta 

alter, qui Dionysiis choragus destinatus erat, alterum 

per ἀντέδοσιν ad fortunas permutandas provocat. Qui 

cum  divitior esset metueretque mne causa caderet, 

pactum inii, quo se munus subiturum puellamque 

adversario traditurum promisit, si ille sibi boum 1u- 

gum, servos complures, fruges quasdam remisisset. 

Paullo postquam haec pactio rata faeta est, is qui 

choragia functus erat ebrius cum alis in alterius 
domum se contulit et inter rixas et verbera puellam 

abduxit. Quare iratus adversarius eum de caede prae- 

meditata apud  Areopagum arcessit. Habemus rei 

orationem alteram, cui cum narratio desit res paullo 

obseurior est cf. Herm. XIX 90. Aliquanto differunt 
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Blaschke de antidosi 21, Illing de antidosi 23. De 

tempore nihil traditur. 

Or. V. Calliae ex servorum indicio apud iudices 

heliastas criminis gravissimi reo (ἱεροσυλίαν in in- 
scriptione legimus), seni inquilino, qui per multos 

annos Athenis mercaturas faciebat, amico paterno 

post alios eivis aliquis hac oratione auxiliatur, quam 

mancam esse credideris, et quod preces desunt et quod 

in libro Palatimo folia duo hoc loco interierunt, cf. 

Bauppe epist. crit. 1. 

Or. VI. Andocides orator, dum Hermocopidarum 
eausa agitur in vincula coniectus, indicio facto serva- 

tus est, sed paullo post Isotimidis populiseito, quo 

εἴργεσϑαι τῶν ἱερῶν τοὺς ἀσεβήσαντας καὶ ὁμολογή- 

σαντας imperatum est, urbe cedere coactus Cypri 

maxime degens mercaturam exercebat. Bis deinde 

(annis 411 et fere 407) frustra in patriam redire 

conatus tandem anno 402 amnmestia fretus Athenas 

revertit. Paucis annis post a Cephisio, Epichare, Me- 

leto, quod Cereris sacra violasset, per &vóei£wv arcessi- 

tus est, qua de re rege archonte auctore heliastae 

mysteriis initiati iudicabant (anno 399). Orationem 
vero, quae deuterologiae speciem prae se fert, Lysiae 

non esse constat. In iudicio tamen habitam existi- 

mant Hoelscher, de vita etc. 56, Kirchhoff Herm. I 7, 
Blass Att. Ber. I? 566, Bergk Lit. Gesch. IV 356, Roeg- 
holt, Ps. Lysiae oratio eontra And. 9, ex quibus Bergk 

et Roegholt Theodoro Byzantio eam tribuunt coll. 

Suid. s. v. Θεόδωρος. A rhetore aetatis inferioris con- 

fectam iudicaverunt Ruhnken hist. crit. 50, Sluiter lect. 

And. 166, Francken lect. Lys. 42, a rhetore aetate suppari 
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orationis forensis speciem imitato conscriptam Lipsius 

arbitratur praef. Andoc. X cf. Weber, de Lysiae quae 

fertur contra Andocidem oratione, diss. Lips. 1900, 

1. Bruns, Lit. Portr. der Griech. 479. 521. Epitomen 
denique esse vult Zutt, Progr. Mannheim 1891. 

Or. VII. Homo aetate provecetior, qui fundo co- 
lendo intentus a republica se abstinebat, a Nicomacho 

apud Areopagum accusatur, quod oleae sacrae truncum 

anno 3917/6 ex agro sustulisset, cuius sceleris poena 

exilium et bonorum publicatio constituta erat. eus 

vero anno 404/3, quo tempore agrum illum emisset, 

oleam nullam in eo fuisse probat. Atque causa acta vide- 

tur non ita multo post annum 395. Quod Paulus ὃ ἐκ 

Μυσίας apud Phot. cod. 262 orationem a Lysia abiudi- 

cavit, nihili est. Cf. Meutzner Progr. Plauen 1860. 
Or. VIIL. Hae oratione, quae pessime corrupta 

ad nos pervenit, homo quidam argumentis sophisticis 

usus resque, in quibus versatur, leviter attingens 

magis quam aceurate exponens familaritatem sociis 

quibusdam renunciat. Ut in iudicio habitam non esse 

apparet, ita Lysiae non esse fere constat. "Tamen 

vix eum Buermanno Herm. X 341 sq. eam exercitationis 

causa confectam credideris. Atque quod vocalium 

hiatus evitari videtur (Benseler, de hiatu 183) exeunti 

fere saeculo quarto attribuunt, quod ne verum esse 

existimem forma vetus Évv- obstat, quam praeferri vi- 

demus. Epitomen esse voluerunt Dobree, Gleiniger 

Herm. IX 150, Stutzer ib. XIV 529. Praeterea cf. 
Pertz quaest. Lys. II 16 Clausthal 1857, Kirchner Progr. 
Demmin 1869, Fritzsche diss. Jen. Rostochu 18317, 
Hallensleben, Progr. Arnstadt 1881. 



XL ORATIONUM 

Or. IX. Polyaenus, qui duobus fere mensibus ante 

domum reverterat, cum iterum a praetoribus ad sti- 

pendium evocaretur, contumeliis usus pecunia multa- 

tus est, quam multam praetores exeunte anno ad 

Minervae quaestores detulerunt. Hi vero causa cognita 

poenam remisisse dicuntur. Atque Polyaenus, cum 
stipendio functus redisset ($ 17), tertio anno ab ho- 
mine aliquo, quem praetores illi subornasse videnfur, 

per ἀπογραφὴν in ius vocatus, quod multam non pe- 

pendisset, hac oratione se defendit. De tempore certi 

nihil seimus, quamquam propter crebras Atheniensium 

expeditiones, quae commemorantur, iure Blass ad 

belh Cormthnu tempora causam referre videtur.  La- 

cuna una certe patet, plures inesse sunt qui suspi- 

centur. Lysiae non esse veri simillimum est, epitomen 

esse arbitrantur Halbertsma lect. Lys. 17, Albrecht de 

Lys. or. XX, Stutzer Herm. XIV 500, XVI 88.  Prae- 

terea cf. Siegfried, de multa quae ἐπιβολὴ dicitur 91, 
Pabst, de orationis ὑπὲρ τοῦ στρατιώτου causa etc. 

Stendalis 1890, Keller, Die Rechtsfrage in Lysias 

9. Rede, Nürnberg 1894. 
Or. X. Theomnestum, cum dicere apud populum 

ausus esset, Lysitheus in 1us vocaverat, quippe qui 

licere illi negaret, quod in proelio scutum abiecisset, 

eiusque rel testes Dionysium et eum hominem pro- 

duxerat, qui orationem nostram habuit. In iudicio 

vero absolutus Theomnestus Dionysium falsi testimonii 

reum factum damnavit. Atque cum 1n priore iudicio 
eum, pro quo haec oratio scripta est, auctorem fuisse 

contendisset, cur pater a trigintaviris occideretur, is 

rursus Theomnestum de miurüs postulavit. Causa acta 

| 
1 

j 
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es&, anno 384 (8 4). Orationem num Lysias con- 
scripsisset, Harpocratio dubitabat s. ἀπέλλειν. ἀπόρ- 

our«, πεφασμένης. ποδοχάχκη.  Nostrates Lysia dig- 
nam esse ludicant exceptis C. Herrmanno, (zur Echt- 
heitsfrage von Lysias X. Rede, Hannover 1818) et 

I. Brunsio (Lit. Portrait der Griechen 460), qui exer- 

citationis eausa confectam esse censent. 

Or. XI. Orationis quae antecedit breviarium esse 

iam Sealiger animadvertit. Quod quando et a quo et 

quo eonsilio scriptum sit, dubitatur; Lysiae non esse 

apparet. Quomodo is qui scripsit rem gesserit, expo- 

nunt Albrecht, de Lys. or. XX, 1 et Herrmann 1. 1. 17. 

Or. XII. Dum Lysias ipse fuga salutem petit, 

Polemarchus frater sub trigintavirorum imperio ab 

Eratosthene in via publica comprehensus et in vin- 

eula coniectus veneno occisus est.  Libertate recu- 

perata, cum trigintaviri Eleusma cessissent, Lysias 

Eratosthenem, qui cum Phidone in urbe remanserat, 

reum fecit. Atque qua actione usus esset, diu dubium 

erat, cum alteri caedis imeusavisse (Frohberger, Ge- 

bauer), alteri in rationibus reddendis contra eum exti- 
tisse existimarent (Meier, de bon. damn. 188, Meier- 

Lipsius, Att. Proz? 257, Blass, Att. Ber. I? 541). 
Hane rationem veram esse Aristotelis de Atheniensium 

republiea libellus testatur (v. Wilamowitz, Arist. u. 

Athen. II 218). Oratio habita est sub anni 405 

exitum. 

Or. XIII Agoratus, patre Eumare libertino natus, 
qui post Quadringentorum imperium propter beneficia 

in rempublicam collata publice laudatus erat, anno 404 

ad senatum praetorum nonnullorum et taxiarchorum 
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nomina detulerat, qui rerum novarum cupidi essent. 

Qui vir a trigintaviris capitis damnati sunt. Ali- 

quanto post liberam rempublicam restitutam Dionysius, 

cui Lysias hanc orationem seripsit, adiuvante conso- 

brio Agoratum apud undeceimviros per ἀπαγωγὴν 

accusavit, quod indieio illo Dionysodorum fratrem 
immterfecisset, vel potius quod, quamquam homicida 

esset, in foro et templis urbis versaretur ($ 88). Oratio 

habita est post annum 400 (8 56. 83) in heliastarum 
iudicio. 

Or. XIV. XV. Cum Athenienses anno 395 Thrasy- 
bulo duce im Boeotiam exercitum missuri essent, qui 

Boeotis contra Lacedaemonios auxilium ferret, non- 

nulh ex peditibus adversarios strenuos veriti iter 

equites stipendia merere maluerunt, quamquam a se- 

natu ad hoc militiae genus non erant delecti. In 
quibus Alcibiades minor fuit, Alcibiadis ducis claris- 

simi ex Hippareta filius, qui simulatque exercitus 

proelio nullo commisso domum redit ab Archestra- 

tida λιποταξίου nomme in ius vocatus est. Is a duo- 

bus subseriptoribus his orationibus adiutus est, quarum 

priorem et Harp. v. AAx(ficóng et nostra aetate Blass 

(Att. Ber. I? 494), Roehl (Z. f. GW. XIX Jahresb. 2), 

Nowack (Leipz. Stud. XII 1 sq.) in dubium vocaverunt. 
Neque tamen rationes quas afferunt ad orationem 

damnandam sufficere videntur. Alteram vero Nowack 

et verborum delectu et figuris et sententiarum con- 

structione ita a priore differre probavit, ut a Lysia 

originem ducere nullo modo possit existimari. Habitae 
sunt Ol. 96, 2 anno 395 vel 394 (XIV 4) apud milites, 

eui iudicio praetores praeerant. I. Bruns (Lit. Portr. 493) 

cod 
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orationem priorem a Lysia postea commutatam et 

auctam, ut Isoecrati (or. XVI) adversaretur, editam 
esse censet. 

Or. XVI. Mantitheus, vir nobili loco natus, cum 

munus quoddam (senatorium dixeris) sortitüs apud 

senatum morum examen subiret, adversus calummia- 

tores se defendit, qui eum sub trigintaviris stipendia 

equestria meruisse dicebant. Bello vero Corinthio se 

fortissime rem gessisse praedicat. Oratio circa annum 391 

habita videtur. 

Or. XVII Pater eius hominis qui hanc orationem 
habet Eratoni talenta duo commodaverat, et cum post 

Eratonis mortem fili usuras non solvissent, i unum 
ex filis Erasistratum iure egit, quippe qui solus in 

urbe adesset. Qui cum causa cecidisset, agros quos- 

dam ex illus re familiari occupavit. Tum vero fra- 

trum alterius Erasiphontis bona publicantur et ut fere 

fit, quia fratrum res non seiunctae erant, agri ei quo- 

que aerario publico adsceribuntur, quos actor per tres 

annos possederat. Ab hac iniuria oratione brevissima 

se defendit, quam nonnulh mutilam esse censuerunt. 

Causa acta est anni 39 aestate. 
Or. XVHI. Poliochus, cum bona quae Niciae fra- 

trum fuerant publicari iussisset causaque cecidisset, 

paullo post rogationem eandem tulit. Quare cum 

iterum παρανόμων accusatus esset, hac δευτερολογίᾳ 

Eucratis filius a iudicibus petit, ne tum adversario 

concederent, quod paullo ante recusavissent. Atque 

quibus rebus Poliochus nisus sit, ignoramus, Diognetus 
tamen, Niciae frater, populi iram in se concitasse videtur 

(cf. Thalheim, Die Rede für Polystratos, Vrat. 1816 p. 20), 
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euius filium Diommestum aeeusatorem extitisse suspi- 

ceris. Alu Eucratis bona per ἀπογραφὴν petita esse 

censent, quae hac oratione defenderentur cf. Blass 

Att. Ber. 135 525. Quae num mutila sit, dubitatur 

cf. ib. 524.  Habitam paullo ante belli Corinthi 
iitium dixeris cf. 8 15. 

Or. XIX. Aristophanes, Nicophemi filius, eum anno 
390 Atheniensibus persuasisset, ut Euagorae decem 

triremes auxilio mitterent, ipse Cyprum legatus pro- 

fectus est. Sed postquam naves illae a Teleutia Lace- 

daemonio captae sunt, in populi invidiam incidit at- 

que Athenas arcessitus morte multatus est. Deinde 

bonis publieatis cum spe minor res familiaris esset, 

uxoris propinqui per ἀπογραφὴν in lus vocati sunt, 

quod partem bonorum surripuissent. Quam suspicio- 

nem uxoris frater — pater enim paullo ante vita de- 

cesserat — hac oratione removere studet, quae apud 

syndieos in heliastarum iudicio ante pacem Antalcidae 

quae vocatur habita est. Exordio fere eodem utitur 

atque Andocides im oratione de mysteriis habita. 

Or. XX. Polystratus Atheniensis, qui sub Quadrin- 

gentorum imperio anno 411, postquam et χαταλογέως 

eb senatoris munere functus est, Eretriam cum classe 

profectus proelio naval interfuerat, cum reversus in 

urbem rationes reddidisset, grandi pecunia multatus 

est. Neque ita multo post eodem nomine accusatus 

hae deuterologia a filio defenditur. Cuius causae quae 

sit ratio incertum est, certum est tum quoque multam 

gravissimam reo imminere (8 32). Atque cum multa 

prior soluta nondum videatur esse (88 6. 15. 18. 33), 
accusatores verimsimile est anno 410/9 ad i1udicium 
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tulisse, ut poena ex lege duplicaretur. Scimus enim 

hae de re iudices suffragia dedisse cf. CIA II 804 I. 
51. 10. 90. 95, Rechtsaltert.! 124. Plurimum hac de 

oratione disputatum est cf. Früánkel de or. pro Pol. 

habita diss. Berol. 1869, Hoffmeister Progr. Stargard. 

Pom. 18172, Kirchner Progr. Ohlau. 1873, Thalheim 

Progr. Elis. Vrat. 1816, Albrecht de Lys. or. XX diss. 
Berol. 1878, Pohl de or. pro Pol. Lys. diss. Argent 1881, 

Hildebrandt im comment. philol. Monac. 177, de Wila- 

mowitz Arist. ἃ. Athen.II 356, qui Harpocrationis titu- 

lum tutatus orationem in duas partes divisam actori- 

bus duobus (8 1—10. 11—236) tribuit. 
Or. XXL Causa qualis fuerit, difficile est dictu, 

quoniam prior orationis pars, qua erimina refutaban- 

tur, mterit. Actor ἀπογραφῇ ὑπὸ τῶν ζητητῶν ὡς 

τοῦ δημοσίου χρήματα ἔχων petitus (S 16) et ab ho- 

minibus privatis ($ 20) insimulatus est, quod ἐπὶ τῷ 
τῆς πόλεως κακῷ παρὰ τῶν ἄλλων ἐδωροδόκει. lam 

quoniam eausa anno 402,1 (8 4) acta videtur, veri- 

simile est crimina ad trigintavirorum tempora specta- 

visse. Quo tempore reus, quamquam a republica se 

abstinuit (S 18), rem familiarem ut assolet in rebus tur- 

bidis (XXV 19) auxisse videtur. Poena certe ei im- 

minebat capitis deminutio (S 25) aut rei familiaris 
iactura (88 11. 12. 14. 25), multam gravissimam di- 

xeris, quam solvere vix posset. Quae cum ita sint, a 

vero recedere videntur, qui in rationibus reddendis 

reum factum dicunt (Blass, Att. Ber. I? 498), verisi- 
milius est eum per ἀπογραφὴν petitum esse (Meier- 

Lipsius Att. Proz. 302. 444; Schoell, quaest. fisc. 11; 

Thalheimm, Rede f. Polystratos 19). 
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Or. XXII. Athenis cum mercatores frumentarii lege 
plus quam quinquaginta φορμοὺς coémere vetarentur, 

paullo post pacem Antaleideam (8 14) nomina quae- 

dam eiusmodi hominum ad senatum delata sunt, qui 

legem illam violassent. Senatus vero causa cognita 

graviore poena dignos esse arbitratus rem ad thesmo- 

thetarum iudicium remisit, in quo unus ex senatori- 

bus accusatoris partes agit. 

Or. XXIII. Qui hane habet orationem, Pancleonem 
quendam fullonem ut inquilhnum apud polemarchum 

in ius vocaverat. Atque cum ille civem Plataeensem 

se esse professus fori exceptione (ἀντιγραφῇ) usus 

esset, hac oratione eum mentitum esse demonstrat. 

Non esse Plataeensem, immo servum fugitivum. Tem- 

pus incertum est, cf. de Wilamowitz, Aristot. u. 

Ath. II 368. 

Or. XXIV. Lex erat Athenis, ut civibus pauperibus 

qui propter corporis infirmitatem ad quaestum facien- 

dum minus idonei essent, publice singuli oboli diurni 
darentur (postea bini Arist. resp. Ath. 49). Quibus 

civibus quotannis apud senatum probatio subeunda 

erat. Homo quidam aetate proveetior, pedibus clau- 

dus, eum per aliquot annos beneficio usus in periculo 

esset ne privaretur, hac oratione se defendit, qua 1oco 

et ironia in adversarium invehitur. Habita est ah- 

quanto post trigintavirorum imperium (8 25). Im 

dubium vocaverunt et veteres (Harp. s. ἀδύνατοι) et 
nostratium ἃ. Boeckh Staatshaush. I? 509 et I. Bruns 

Lit. Portr. 460. 
Or. XXV. Titulum qui traditur δήμου καταλύσεως 

ἀπολογία falsum esse apparet. Immo civis quidam, 
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qui muneribus publicis egregie functus sub triginta- 

viris quamquam in urbe remanebat a republica ab- 

stinuerat, postquam libera republica restituta magi- 

stratum petivit ($8 ὃ. 10. 14. 23), ab adversarüs, cum 
δοκιμασίαν quae vocatur subiret, accusatus se defendit 

hace oratione, qua civium concordiam maxime conser- 

vandam esse demonstrat. Habita videtur circa an- 

num 400 a. Chr, eum Eleusis ab Atheniensibus capta 

esset (8S 9. 35). 
Or. XXVI. Oratio, cuius exordium internt, apud 

senatum habita est im Evandrum, qui archon designa- 

tus δοκιμασίαν subibat. Atque munere indignus esse 

dieitur, quod sub trigintavirorum imperio cives quos- 

dam supplicio affecisset. Sed defensor ei extitit Thra- 

sybulus Colyttensis. Habitam esse orationem anno 382 
probabilis Hoelscheri coniectura est, quoniam Ol. IC 3 

Evandrum Athenis archontem fuisse comperimus. Se- 

orsum cum apparatu critico edidit P. R. Müller Progr. 

Merseburg 1813. 

Or. XXVII. Epierates (ὃ σακεσφόρος cf. Bergk rel. 
com. Att. 389) hae oratione, cuius peroratio sola aeta- 

tem tulit, παραπρεσβείας aecusatur, si $0 primae fides 

habenda est (cf. Jahrb. f£. Phil CXVII 554). Quae 

ratio plerisque displicuit, quod ab reliquo quod habe- 

mus fragmento legationis memoria abest (Falk Reden 
des Lys. 5905, Blass Att. Ber. I? 453, Schoell quaest. 
fise. 17, Hentschel quaest. de Lys. or. Epicratea 14). 

Qui vir docti ex $o ὃ Epicratem munere quodam 

Athenis functum δώρων et κλοπῆς δημοσίων χρημάτων 

reum factum esse concludunt. Ex 815 9 sq. effeceris rem 

ad belli Corinthii exitum fere, annos 390/88, referri. 
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Or. XXVIII. Ergocles anno 390 cum Thrasybulo 
Stiriensi in Asiam profectus imperii particeps (XXIX 3, 

Harp. s. v.), postero anno socis, Halhcarnassensibus 
maxime, querentibus domum revocatus προδοσίας et 

κλοπῆς δημοσίων χρημάτων et δώρων per εἰσαγγελίαν 

accusatus et paullo post Thrasybulh mortem, qui ab 

Aspendiis occisus erat, populiseito capitis damnatus 

est (XXIX 2, Demosth. XIX 180). Orationem δευτερο- 
λογίαν esse apparet. 

Or. XXIX. Ergoclis bonis publicatis, cum triginta 

talenta, quae surripuisse dicebatur, nusquam reperta 

essent, suspicio, ut fere fiebat, in affines et amicos 

eius mota est, et Philocles expeditionis illus trierar- 

chus per ἀπαγωγὴν in ius vocatus est, quod pecuniam 

ab Ergocle traditam celaret. Oratio, quam primariam 

non fuisse constat, anno 388 habita esse videtur. 

Or. XXX. Nieomachus, homo humilh loco natus, 

qui et ante et post trigintavirorum imperium per 

aliquot annos ἀναγραφεὺς τῶν νόμων fuerat anno 

299/98 per εἰσαγγελίαν ad senatum delatus est (S 22), 

quod largitionibus corruptus leges violasset. A senatu 

vero causa iudicio tradita est. Orationem, quod et 

exordio caret neque quid reo crimini detur accurate 

exhibet, sunt qui deuterologiam existiment (Blass 
Att. Ber. I? 466). Rectius Hamaker quaest. Lys. 86 
priorem orationis partem interisse arbitratus est (S 11). 

Num Lysiae sit, Harp. s. ἐπιβολή dubitat, epitomen esse 

Glemiger Herm. IX 168 et P. Schultze diss. Berol. 1883 

voluerunt, libellum potius quam orationem esse Schoe- 

mann Griech. Altert. I? 584 et Sachse Progr. Posen 1886 

contenderunt. Cf. Gülde diss. Berol. 1882. 
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Or. XXXI. Philo Acharnensis a trigintaviris cum 

ceteris ex urbe expulsus ruri degebat neque, cum 

Thrasybulus Piraeum cepisset, aut armis aut opi- 

bus populares adiuvit, sed Oropum profectus in- 

quilinus ibi habitavit. Deinde Athenas reversus paullo 
post libertatem recuperatam (88 8. 31) sorte senatoris 
honores nactus apud senatum hac oratione accusatur, 

quod tali munere indignus esset. Quam Francken 
comment. Lys. 232 interpolatoris manum  perpessam 

esse existimat, olim Scheibe (Jahrb. f£. Phil. XXXI 312) 

nuper Büchle (Progr. Durlach 1894) a Lysia abiu- 
dicaverunt. 

Or. XXXII. Diodotus mercator cum ad bellum 

profieisceretur, Diogitonem, et fratrem et socerum, 
lberorum tutorem  designaverat. Atque postquam 

apud Ephesum occisus est, Diogiton fiham viduam ho- 

mini alii in matrimonium dedit, ipse rem familiarem 

ita administravit, ut ipse fructus ommes caperet, filiis 

nihil relinqueret. Quod cum apparuisset, filia primum 

patrem apud parentes rei male gestae convincit, tum 

nepotum maior avum apud archontem ἐπιτροπῆς reum 

facit. Hune adolescentulum sororis maritus, Diodoti 

gener, oratione apud iudices anno 401 a. Chr. adiuvat. 

Or. XXXIII. Orator Olympiae anno 388 (Diod. 

XIV 109) Graecos hortatur, ut a discordiis intestinis 
desistant et vires unitas in barbaros et tyrannos con- 

vertant, Persarum regem maxime et Dionysium, qui 

tune sumptibus magnis legationem Olympiam miserat. 

Quae oratio num Lysiae sit, Scheibe (Jahrb. f. Phil. 
XXXI 313) dubitavit. 

Or. XXXIV. Anno 402, postquam exules redierunt, 
LyvsrAs. Ed. maior. d 
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cum pactione sanctum esset, ne quis iniuriarum ante 

illatarum reminisceretur, in concione de civitate deli- 

beratum est. Atque Thrasybulus civium iura omnibus 

tribuenda censuit, quicumque cum  Piraeensibus in 

urbem redissent (Arist. resp. Ath. 40), Phormisius 

quidam eos civitate privari iussit, qui agros non 

possiderent. Quam rogationem orator gravissime im- 

pugnat. Oratio num habita sit, ipse Dionysius du- 

bius est. 
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ἈΠΟΛΟΓΊΑ. 
5 

Περὶ πολλοῦ ἂν ποιησαίμην. ὦ ἄνδρες. τὸ τοιού- 1 

τους ὑμᾶς ἐμοὶ δικαστὰς περὶ τούτου τοῦ πράγματος 
γενέσϑαι. οἷοίπερ ἂν ὑμῖν αὐτοῖς εἴητε τοιαῦτα πε- 

πονϑότες᾽ εὖ γὰρ οἷδ᾽ ὅτι. εἰ τὴν αὐτὴν γνώμην περὶ 
τῶν ἄλλων ἔχοιτε. ἥνπερ περὶ ὑμῶν αὐτῶν. οὐκ ἂν 

εἴη ὅστις οὐκ ἐπὶ τοῖς γεγενημένοις ἀγανακτοίη. ἀλλὰ 

πάντες ἂν περὶ τῶν τὰ τοιαῦτα ἐπιτηδευόντων τὰς 

ξημίας μικρὰς ἡγοῖσϑε. καὶ ταῦτα οὐκ | ἂν εἴη μόνον 3 

παρ᾽ ὑμῖν οὕτως ἐγνωσμένα, ἀλλ᾽ ἐν ἁπάσῃ τῇ '"EA- 
λάδι περὶ τούτου γὰρ μόνου τοῦ ἀδικήματος καὶ ἐν 

δημοκρατίᾳ καὶ ὀλιγαρχίᾳ ἡ αὐτὴ τιμωρία τοῖς ἀσϑε- 

νεστάτοις πρὸς τοὺς τὰ μέγιστα δυναμένους ἀποδέδο- 

ται, ὥστε τὸν χείριστον τῶν αὐτῶν τυγχάνειν τῷ βελ- 

τίστῳ᾽ οὕτως, ὦ ἄνδρες, ταύτην τὴν ὕβοιν ἅπαντες 

ἄνϑοωποι δεινοτάτην ἡγοῦνται. περὶ μὲν οὖν τοῦ 8 

Or. 1. Λυσίου ὑπὲρ X, cf. Harp. μέταυλος, Bekk. An. I 
169, 30; 176, 25. 

1 εἴητε marg. Ald: εἰ ἦτε X!| γνώμην (xol) περὶ Hs | 
ἀλλὰ πάσας ἂν Wdn | τὰς {μεγίστας ) ζημίας Rs | μικρὰς rasura 
ex μακρὰς à pr. m. corr. X5 2 xoci (iv) 0X. Cont, sed cf. 
III 38; IV 18; XVIII 6. 13 | τὴν ante ὕβριν del. Dobr 

LxsrAs. Ed. maior. 1 
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μεγέϑους τῆς ζημίας ἅπαντας ὑμᾶς νομίζω τὴν αὐτὴν 

διάνοιαν ἔχειν. καὶ οὐδένα οὕτως ὀλιγώρως διακεῖσϑαι, 

ὕστις οἴεται δεῖν συγγνώμης τυγχάνειν ἢ μικρᾶς ζημίας 

ἀξίους ἡγεῖται τοὺς τῶν τοιούτων ἔργων αἰτίους" ἡγοῦ- 

μαι δέ. ὦ ἄνδρες, τοῦτό μὲ δεῖν ἐπιδεῖξαι. ὡς ἐμοί- 

χευεν ᾿Ερατοσϑένης τὴν γυναῖκα τὴν ἐμὴν καὶ ἐκείνην 

τε διέφϑειρε χαὶ τοὺς παῖδας τοὺς ἐμοὺς ἤσχυνε καὶ 

ἐμὲ αὐτὸν ὕβρισεν sig τὴν οἰκίαν τὴν ἐμὴν εἰσιών. 

καὶ οὔτε ἔχϑρα ἐμοὶ καὶ ἐκείνω οὐδεμία dv πλὴν 
ταύτης. οὔτε χρημάτων ἕνεχα ἔπραξα ταῦτα, ἵνα πλού- 

σιος ἐκ πένητος γένωμαι. οὔτε ἄλλου κέρδους οὐδενὸς 

πλὴν τῆς κατὰ {τοὺς νόμους τιμωρίας. £y τοίνυν 

ἐξ ἀρχῆς ὑμῖν ἅπαντα ἐπιδείξω τὰ ἐμαυτοῦ πράγματα, 

οὐδὲν παραλείπων. ἀλλὰ λέγων τἀληϑῆ" ταύτην γὰρ 
ἐμαυτῷ μόνην ἡγοῦμαι σωτηρίαν. ἐὰν ὑμῖν εἰπεῖν 

ἅπαντα δυνηϑῶ τὰ πεπραγμένα. . 

'"Eyi γάρ. ὦ ᾿4ϑηναῖοι, ἐπειδὴ ἔδοξέ μοι γῆμαι καὶ 
γυναῖκα ἠγαγόμην εἰς τὴν οἰκίαν. τὸν μὲν ἄλλον χρό- 

νον οὕτω διεχείμην ὥστε μήτε λυπεῖν μήτε λίαν ἐπὶ 

ἐκείνῃ εἶναι ὅ τι ἂν ἐθέλῃ ποιεῖν. ἐφύλαττόν τὲ ὡς 

οἷόν τε ἦν. καὶ προσεῖχον τὸν νοῦν ὥσπερ εἰκὸς ἦν. 
ἐπειδὴ δέ μοι παιδίον γίγνεται. ἐπίστευον ἤδη καὶ 

πάντα τὰ ἐμαυτοῦ ἐχείνῃ παρέδωκα. ἡγούμενος ταύ- 

τὴν οἰκειότητα μεγίστην εἶναι" ἐν μὲν οὖν τῷ πρώτῳ 

8 ζημίας] ὕβρεως malit Rs | ἀξίους εἶναι τοὺς Wüdnm. 
4 ἀποδεῖξαι Herw | ἐμοίχευσεν Cont | malim ὕβριξεν cf. 8. 25 | 
οὔτε (primo loco) corr. ex οὕτως à m. sec. X* | χαὶ (vw) 
οὔτε Pertz| κέρδους del Rauch | τοὺς add. H, P. Müller 
5 ἀλλ᾽ ἅπαντα λέγων Hirschig, ἀλλὰ λέγων τὰ καϑ' ἕκαστα vel 
delenda ἀλλὰ λέγων τἀλ. Geb. Lys. I 207 6 ϑηναῖοι X*, 
ἄνδρες vulg. | ἀπιστίᾳ λυπεῖν pp. Frb, ἀπιστεῖν Bergk, ξηλοτυ- 
πεῖν P. Müller | ϑέλῃ X, à τι ϑέλοι Dobr 
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χρόνῳ, ὦ ᾿4ϑηναῖοι. πασῶν ἦν βελτίστη" καὶ γὰρ ot- 
xovóuog δεινὴ καὶ φειδωλὸς [ ἀγαϑὴ} καὶ ἀκριβῶς 

πάντα διοικοῦσα᾽ ἐπειδὴ δέ μοι ἡ μήτηρ ἐτελεύτησε. 

πάντων τῶν x«xàv ἀποθανοῦσα αἰτία μοι γεγένηται. 
2599 2 AJ ^ , Ll 2 / ς δ ^ M Ὁ »! ἐπ᾿ ἐκφορὰν γὰρ αὐτῇ ἀκολουϑήσασα ἡ ἑμὴ γυνὴ ὑπὸ 

, M 3 , 2 - , , : 

τούτου τοῦ ἀνθρώπου ὀφϑεῖσα. χρόνῳ διαφϑείρεται 

ἐπιτηρῶν γὰρ τὴν ϑεράπαιναν τὴν εἷς τὴν ἀγορὰν 

βαδίζουσαν καὶ λόγους προσφέρων ἀπώλεσεν αὐτήν. 

Πρῶτον uiv οὖν. ὦ ἄνδρες. (δεῖ γὰρ καὶ ταῦϑ' ὑμῖν 
διηγήσασϑαι) οἰκίδιον ἔστι μοι διπλοῦν. ἴσα ἔχον τὰ 

ἄνω τοῖς κάτω κατὰ τὴν γυναικωνῖτιν καὶ κατὰ τὴν 
2 - 2 N N V , 25 ἢ (T c 
ἀνδρωνῖτιν. ἐπειδὴ δὲ τὸ παιδίον ἐγένετο ἡμῖν. ἡ 

μήτηρ αὐτὸ ἐθήλαξεν" ἵνα δὲ μή, ὁπότε λοῦσϑαι δέοι. 
κινδυνεύῃ κατὰ τῆς κλίμακος καταβαίνουσα. ἐγὼ μὲν 

ἄνω διητώμην. αἱ δὲ γυναῖκες κάτω. καὶ οὕτως ἤδη 

συνειϑισμένον qv, ὥστε πολλάκις ἡ γυνὴ ἀπήει κάτω 

χαϑευδήσουσα ὡς τὸ παιδίον. ἵνα τὸν τιτϑὸν αὐτῷ 

διδῷ καὶ μὴ βοᾷ. καὶ ταῦτα πολὺν χρόνον οὕτως 
2 p N 2 ^ 3 , c , 3 ? e 

ἐγίγνετο. καὶ ἐγὼ οὐδέποτε ὑπώπτευσα. ἀλλ οὕτως 

ἠλιϑίως διεκείμην. ὥστε ὥμην τὴν ἐμαυτοῦ γυναῖκα 

πασῶν σωφρονεστάτην εἶναι τῶν ἐν τῇ πόλει.  Ilooi- 

όντος δὲ τοῦ χρόνου. ὦ ἄνδρες. ἧκον μὲν ἀπροσδὸ- 
κήτως ἐξ ἀγροῦ. μετὰ δὲ τὸ δεῖπνον τὸ παιδίον ἐβόα 
χαὶ ἐδυσκόλαινεν ὑπὸ τῆς ϑεραπαίνης ἐπίτηδες λυπού- 

4 ὦ ἄνδρες vel ὦ ἄ. δικασταί Dobr | ἀγαϑ'ὴ del. Dobr, 
διήγαγε Wdn, καὶ ἐργάτις Reuss, ft. ἀλύπως ᾿ πάντων una 
littera erasa (ἀπάντων pr.?) X5, 7 πάντων cum libro Marc. 422 
H. Schenkl, lacuna post γεγένηται indicata 8 τούτου del. 
Halb | τὴν ante εἰς del. Emperius 9 οἰκίδιον... κάτω 
laudatur a Demetrio περὶ ἑἕρμην. IX 85 Walz | καὶ τὴν γυν. 
καὶ τὴν ἀνδρ. Wdn| αὐτὴ £954. Bake, ἐθϑήλαζε cf. Suidas s. v. | 
κινδυνεύοι vulg. Herw 10 οὐδὲν πώποτε Herw | ἐμαυτοῦ ex 
ἑαυτοῦ corr. a m. sec. X* 

1* 

10 

1 
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μενον. ἵνα ταῦτα ποιῇ ὃ γὰρ ἄνϑρωπος ἔνδον dm: 

ὕστερον γὰρ ἅπαντα ἐπυϑόμην. καὶ ἐγὼ τὴν γυναῖκα 

ἀπιέναι ἐχέλευον καὶ δοῦναι τῷ παιδίῳ τὸν τιτϑόν, 

ἵνα παύσηται κλᾶον. ἡ δὲ τὸ μὲν πρῶτον οὐκ ἤϑε- 

λεν. ὡς ἂν ἀσμένη μὲ ἑωρακυῖα ἥκοντα διὰ χρόνου" 
? ^ ν᾿ 2 ^ 5 , M 2 , 3 M 3 , 

ἐπειδὴ δὲ ἐγὼ ὠργιζόμην καὶ ἐχέλευον αὐτὴν ἀπιέναι. 

»Uv« σύ ys^ ἔφη ..πειρᾷς ἐνταῦϑα τὴν παιδίσκην" καὶ 
/ Χ 7 [3 Sr MGC DEN N LAU) πρότερον δὲ μεθύων εἷλκες αὐτήν.“ κἀγὼ uiv ἐγέ- 

λων. ἐχείνη δὲ ἀναστᾶσα καὶ ἀπιοῦσα προστίϑησι τὴν 

ϑύραν. προσποιουμένη παίζειν, καὶ τὴν κλεῖν ἐφέλκε- 

ται. κἀγὼ τούτων οὐδὲν ἐνθυμούμενος οὐδ᾽ ὑπονοῶν 

ἐκάϑευδον ἄσμενος. ἥκων ἐξ ἀγροῦ. ἐπειδὴ δὲ ἦν 

πρὸς ἡμέραν. ἧκεν ἐχείνη καὶ τὴν | ϑύραν ἀνέῳφξεν. 
2 , vu t , , - 2 

ἐρομένου δέ μου τί αἵ ϑύραι νύχτωρ ψοφοῖεν., ἔφασκε 

τὸν λύχνον ἀποσβεσϑῆναι τὸν παρὰ τῷ παιδίῳ. εἶτα 
2 - , 7 :] , “πὲς EY ΓΞ 
ἐκ τῶν γειτόνων ἐνάψασϑαι. ἐσιώπων ἐγὼ καὶ ταῦτα 

οὕτως ἔχειν ἡγούμην. ἔδοξε δέ μοι. ὦ ἄνδρες. τὸ 

πρόσωπον ἐψιμυϑιῶσϑαι, τοῦ ἀδελφοῦ τεϑνεῶτος οὔπω 

τριάκονθ᾽ ἡμέρας" ὅμως δ᾽ οὐδ᾽ οὕτως οὐδὲν εἰπὼν 

περὶ τοῦ πράγματος ἐξελθὼν ὠχόμην ἔξω σιωπῇ. 

Μετὰ δὲ ταῦτα. ὦ ἄνδρες. χρόνου μεταξὺ διαγενομέ- 
νου καὶ ἐμοῦ πολὺ ἀπολελειμμένου τῶν ἐμαυτοῦ κα- 

χῶν. προσέρχεταί μοί τις πρεσβῦτις ἄνθρωπος, ὑπὸ 

γυναικὸς ὑποπεμφϑεῖσα ἣν ἐκεῖνος ἑμοίχευεν, ὡς ἐγὼ 

ὕστερον ἤκουον" αὕτη δὲ ὀργιζομένη καὶ ἀδικεῖσθαι 

12 παιδίῳ Bekker et sic X*: παιδὶ vulg. | ὡς δὴ Gau. v. 
Es, cf. Xen. An. V 7,22 | ἐκέλευον αὖϑις αὐτὴν Kirchner | πρό- 
τερον δὴ Sauppe 13 καὶ vor ἀπιοῦσα del. Halb, καὶ ἐξιοῦσα 
Rer v. ὃ. Bekk. An. I 169,30 | ὡς ἥκων Hertlein 
14 ἀνάψασϑαι Steph | οὐδὲν ὑπονοῶν Hirschig, οὐδὲν ὑποπτεύ- 
ων Wdn 15 ὑποπεμφϑ'. superscripto ἐπὶ X | ἐμοίχευσεν 
απ || αὕτη Tayl: αὐτὴ X 

x 

^ad 
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΄ er 3 , ς , 3 3 3 / νομίζουσα. ὅτι οὐκέτι ὁμοίως ἑφοίτα παρ᾽ αὐτήν. 

ἐφύλαττεν ἕως ἐἔξηῦρεν ὅ τι εἴη τὸ αἴτιον. προσελ- 
- 5 2 ' e € 8... ον - 2 Α δὰ 

ϑοῦσα οὖν μοι ἐγγὺς ἡ ἄνϑρωπος τῆς οἰκίας τῆς ἑμῆς 

ἐπιτηροῦσα. ..Εὐφίλητε ἔφη ,.unÓósuu& πολυπραγμο- 

σύνῃ προσεληλυϑέναι μὲ νόμιξε πρὸς σέ; ὃ γὰρ ἀνὴρ 
ὁ ὑβοίζων εἰς σὲ καὶ τὴν σὴν γυναῖκα ἐχϑροὸς ὧν 

ἡμῖν τυγχάνει. ἐὰν οὖν λάβης τὴν ϑεράπαιναν τὴν 

εἰς ἀγορὰν βαδίζουσαν καὶ διακονοῦσαν ὑμῖν καὶ βα- 
, e , » jJ 6C EJ 3 , σανίσῃς. ἅπαντα πεύσῃ. -.ἔστι δ᾽“ ἔφη ,Egcrocüé- 

νης Ὀῆϑεν ὃ ταῦτα πράττων. ὃς οὐ μόνον τὴν σὴν 

γυναῖκα διέφρϑαρκεν ἀλλὰ καὶ ἄλλας πολλάς" ταύτην 

γὰρ τέχνην ἔχει.“ ταῦτα εἰποῦσα. ὦ ἄνδρες. ἐχείνη 
M 2 AA , 5. δ᾽ »9 , 2 , b , 

μὲν ἀπηλλάγη. ἐγὼ δ᾽ εὐθέως ἐταραττόμην., καὶ πάντα 

μου εἰς τὴν γνώμην εἰσῇει. καὶ μεστὸς ἦν ὑποψίας, 
2 , N [j 2 ΄ 2 " ΄ 
ἐνθυμούμενος μὲν ὡς ἀπεχλείσϑην ἐν τῷ δωματίῳ. 

ἀναμιμνῃσκόμενος δὲ ὅτι ἐν ἐκείνῃ τῇ νυκτὶ ἐψόφει ἡ 
, , M e MN e 3 , 2 , μέταυλος ϑύρα xci ἡ αὔλειος. ὃ οὐδέποτε ἐγένετο. 

ἔδοξέ τέ μοι ἣ γυνὴ ἐψιμυϑιῶσϑαι. ταῦτά μου πάντα 

εἷς τὴν γνώμην εἰσήει, καὶ μεστὸς ἦν ὑποψίας. ἐλϑὼν 
δὲ οἴκαδε ἐχέλευον ἀκολουϑεῖν μοι τὴν ϑεράπαιναν 

tig τὴν ἀγοράν. ἀγαγὼν δ᾽ αὐτὴν ὡς τῶν ἐπιτηδείων 

τινὰ ἔλεγον ὅτι ἐγὼ πάντα εἴην πεπυσμένος τὰ γιγ- 
, 2 - RS RES M SCC » 2 »" νόμενα ἐν τῇ οἰκίᾳ ..σοὶ οὖν“ ἔφην ..«ἔξεστι δυοῖν 

ὁπότερον βούλει ἑλέσϑαι. ἢ μαστιγωϑεῖσαν εἰς μύλωνα 

ἐμπεσεῖν καὶ μηδέποτε παύσασϑαι χακοῖς τοιούτοις 
, ^ - δ, 9 - SN συνεχομένην. ἢ κατειποῦσαν ἅπαντα τἀληϑῆ μηδὲν 

παρ᾽ αὐτῇ superscripto -ἡν X 16 ἡ ἄνϑρωπος del. 
Halb | ὁ γὰρ... γυναῖκα Bekk. An. I 176,28 εἰς &y.... 
καὶ del. Roehl | τέχνην Bekker: τὴν τέχνην X 17 καὶ 
πάντα... ὑποψίας del. Dobr | μέταυλος et αὔλειος cf. 
Harp. s. v. | οὐδεπώποτε Herw 18 τῶν ἐπιτ. ἕνεκα ἔλεγ. 
Damsté : 

16 

17 

18 



19 

20 

22 

6 ATZIOT Qr t 

παϑεῖν κακόν, ἀλλὰ συγγνώμης παρ᾽ ἐμοῦ τυχεῖν τῶν 

ἡμαρτημένων. ψεύσῃ δὲ μηδέν. ἀλλὰ πάντα τἀληϑῆ 
/ ^ M - 3; 

λέγε. κἀκείνη τὸ μὲν πρῶτον ἔξαρνος ἦν. καὶ ποι- 

εἶν ἐκέλευεν ὅ τι βούλομαι" οὐδὲν γὰρ εἰδέναι" ἐπει- 
^ M Z j ΄ 

δὴ δὲ ἐγὼ ἐμνήσθην ᾿Ερατοσϑένους πρὸς αὐτήν. καὶ 

εἶπον ὅτι οὗτος ὁ φοιτῶν εἴη πρὸς τὴν γυναῖκα, ἐξε- 

πλάγη ἡγησαμένη μὲ πάντα ἀκριβῶς ἐγνωκέναι. καὶ 

τότε ἤδη πρὸς τὰ γόνατά μου πεσοῦσα. καὶ πίστιν 

παρ᾽ ἐμοῦ λαβοῦσα μηδὲν πείσεσϑαι κακόν, κατηγόρει 
πρῶτον μὲν ὡς μετὰ τὴν ἐχφορὰν αὐτῇ προσίοι. 

ἔπειτα ὡς αὐτὴ τελευτῶσα εἰσαγγείλειε χαὶ ὡς ἐκείνη 

τῷ χρόνῳ πεισϑείη. καὶ τὰς εἰσόδους οἷς τρόποις 
- M] € , , M 2 9 Tx προσιεῖτο. καὶ ὡς Θεσμοφορίοις ἐμοῦ ἐν ἀγρῷ ὄντος 

ὥχετο εἰς τὸ ἱερὸν μετὰ τῆς μητρὸς τῆς ἐκείνου" καὶ 

τάλλα τὰ γενόμενα πάντα ἀκριβῶς διηγήσατο. ἐπειδὴ 

δὲ πάντα εἴρητο αὐτῇ, εἶπον ἐγώ. ὅπως τοίνυν ταῦτα 

μηδεὶς ἀνθρώπων πεύσεται" εἰ δέ μή. οὐδέν σοι κύ- 
' - ' 4“ 3 e , , E , 

ρίον ἔσται τῶν πρὸς £u ὡμολογημένων. ἀξιῶ δέ δὲ 

ἐπ᾿ αὐτοφώρῳ ταῦτά μοι ἐπιδεῖξαι" ἐγὼ γὰρ οὐδὲν 

δέομαι λόγων. ἀλλὰ τὸ ἔργον φανερὸν γενέσϑαι, εἴπερ 

οὕτως ἔχει.“ ὡμολόγει ταῦτα ποιήσειν. καὶ μετὰ 

ταῦτα διεγένοντο ἡμέραι τέσσαρες ἢ πέντε... .. ὡς 

ἐγὼ μεγάλοις ὑμῖν τεκμηρίοις ἐπιδείξω. πρῶτον δὲ 

ψεύσῃ, c in rasura, ft. corr. ex à ἃ m. pr. X* 19 ὁ post 
οὗτος à pr. m. in duarum vel trium litterarum (. οἱ. ?) rasura 
X5, 6 εἰσφοιτῶν H. Schenkl cf. Aesch. I 57 20 κατηγόρευε 
Cob | αὑτῇ προσίοι et ὡς αὐτῇ Scaliger | πεισϑείη Η, Rs: προ- 
σϑείη. X, 
(προσίοιτο): προσίοι X, 'προσεῖτο Dobr, ποιοίη Rs, παράσχοι 
Halb, εἰσίοι Hertlein 21 LA Ὁ 50 X! | τῶν πρὸς ἐμοῦ 
Francken, τῶν πρόσϑεν Roehl 23 lacunam animadvertit Rs, 
qui supplet καὶ ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ τὸν μοιχὸν ἔνδον ἔλαβον, possis: 
ἕως ἐγὼ τὴν ἐκ τῶν νόμων δίκην ἔλαβον 

bie utei dien. x 

——— "—" Y— — 
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διηγήσασθαι βούλομαι τὰ πραχϑέντα τῇ τελευταίᾳ 

ἡμέρᾳ. Σώστρατος ἦν μοι ἐπιτήδειος καὶ φίλος. τού- 
τῷ ἡλίου δεδυκότος ἰόντι ἐξ ἀγροῦ ἀπήντησα. εἰδὼς 

δ᾽ ἐγὼ ὅτι τηνικαῦτα ἀφιγμένος οὐδὲν ἂν καταλήψοιτο 

οἴκοι τῶν ἐπιτηδείων. ἐκέλευον συνδειπνεῖν" καὶ ἐλ- 

ϑόντες οἴκαδε ὡς ἐμέ, ἀναβάντες εἰς τὸ ὑπερῷον 

ἐδειπνοῦμεν. ἐπειδὴ ὃὲ καλῶς αὐτῷ εἶχεν. ἐκεῖνος 
μὲν ἀπιὼν ὥχετο. ἐγὼ δ᾽ ἐκάϑευδον. ὁ δ᾽ Ἔρατο- 

σϑένης. ὧς ἄνδρες. εἰσέρχεται. καὶ ἡ ϑεράπαινα ἐπε- 

γείρασά μὲ εὐθὺς φρᾶἄζξει ὅτι ἔνδον ἐστί. κἀγὼ εἰπὼν 

ἐκείνῃ ἐπιμελεῖσϑαι τῆς ϑύρας. καταβὰς σιωπῇ ἐξέρχο- 
μαι. καὶ ἀφικνοῦμαι ὡς τὸν καὶ τόν. x«i τοὺς μὲν 

(οὐκ ἔνδον κατέλαβον. τοὺς δὲ οὐδ᾽ ἐπιδημοῦντας 
ηὗρον. παραλαβὼν δ᾽ ὡς οἷόν τε ἦν πλείστους ἐκ 
τῶν παρόντων ἐβάδιζον. καὶ δᾷδας λαβόντες ἐκ τοῦ 

ἐγγύτατα καπηλείου εἰσερχόμεϑα, ἀνεῳγμένης τῆς ϑ9ύ- 

ρας χαὶ ὑπὸ τῆς ἀνθρώπου παρεσκευασμένης. ὥσαν- 

τες δὲ τὴν ϑύραν τοῦ δωματίου οἱ μὲν πρῶτοι εἰσιόν- 

τὲς ἔτι εἴδομεν αὐτὸν κατακείμενον παρὰ τῇ γυναικί, 

οἱ δ᾽ ὕστερον ἐν τῇ κλίνῃ γυμνὸν ἑστηκότα. ἐγὼ δ΄. : 

ὦ ἄνδρες. πατάξας καταβάλλω αὐτόν, καὶ τὼ χεῖρε 
περιαγαγὼν εἰς τοὔπισϑεν καὶ δήσας ἠρώτων διὰ τί 

ὑβοίζει εἰς τὴν οἰκίαν τὴν ἐμὴν εἰσιών. κἀκεῖνος 
2 - ' € , , , P Y [4 , U ἀδικεῖν μὲν ὡμολόγει. ἠντεβόλει δὲ καὶ ἱκέτευε μὴ 

ἀποκτεῖναι ἀλλ᾽ ἀργύριον πράξασϑαι. ἐγὼ δ᾽ εἶπον 

ἀνιόντι ν0] ἐπανιόντι cum  Reiskio malit ΕὟΡ, ἥκοντι 
Baiter | ἂν del Cob, οὐδένα καταλ. Bekker 23 οὐκ 
add. Rs cf. 8 41 | οὐδ᾽ Rs: οὐκ X | ηὗρον del Herw 
24 οἷός vs Hirschig coll. 8 42 | καὶ post ϑύρας del. 
marg. Ald | ὑπὸ del. Francken 25 x«i δήσας del. 
Herw | ἠντιβόλει X | ἀποκτεῖναι Hertlein: αὐτὸν κτεῖ- 
veu 

23 



28 

29 
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er 3 3 , 2 E 3 3 e € , ΄ 
ὅτι «οὐκ ἐγώ δὲ ἀποχτενῶ. ἀλλ᾽ O0 τῆς πόλεως νόμος. 

ὃν σὺ παραβαίνων περὶ ἐλάττονος τῶν ἡδονῶν ἐποιήσω. 

x«l μᾶλλον εἵλου τοιοῦτον ἁμάρτημα ἐξαμαρτάνειν εἰς 
τὴν γυναῖχα τὴν ἐμὴν καὶ εἰς τοὺς παῖδας τοὺς ἐμοὺς 

ἢ τοῖς νόμοις πείϑεσϑαι καὶ κόσμιος εἶναι.“ οὕτως. 

ὦ ἄνδρες. ἐκεῖνος τούτων ἔτυχεν ὧνπερ οἱ νόμοι κε- 

λεύουσι τοὺς τὰ τοιαῦτα πράττοντας. οὐκ εἰσαρπασϑεὶς 
9 - ς M 3 2 SN ^ δ , , [vA 

£x τῆς ὁδοῦ. οὐδ᾽ ἐπὶ τὴν ἑστίαν καταφυγών. ὥσπερ 

οὗτοι λέγουσι᾽ πῶς γὰρ ἄν. ὅστις ἐν τῷ δωματίῳ 

πληγεὶς κατέπεσεν εὐϑύς. περιέστρεψα δ᾽ αὐτοῦ τὼ 

χεῖρε. ἔνδον δὲ ἦσαν ἄνϑρωποι τοσοῦτοι. oUg διαφυ- 

γεῖν οὐκ ἐδύνατο. οὔτε σίδηρον οὔτε ξύλον οὔτε ἄλλο 

οὐδὲν ἔχων, ᾧ τοὺς εἰσελϑόντας ἂν ἠμύνατο. ἀλλ΄. 
SR UA 5 Ne UN D er [4 N lj , ὦ ἄνδρες. οἶμαι καὶ ὑμᾶς εἰδέναι ὅτι οἱ μὴ τὰ δίκαια 

, 9 ς - ' 9 ' , 2 

πράττοντες οὐχ ὁμολογοῦσι τοὺς ἐχϑροὺς λέγειν ἄλη- 

ϑῆ. ἀλλ᾽ αὐτοὶ ψευδόμενοι x«i τὰ τοιαῦτα μηχανώ- 

μενοι ὀργὰς τοῖς ἀκούουσι κατὰ τῶν τὰ δίκαια πρατ- 
΄ , T. N c 2 , 

τόντων παρασκευάζουσι. ΠΙρῶτον μὲν ovv ἀνάγνωθι 

τὸν vóuov. 

ΝΟΜΟΣ. 

Οὐκ ἠμφεσβήτει. ὦ ἄνδρες. ἀλλ᾽ ὡμολόγει ἀδικεῖν. 
καὶ ὕπως μὲν μὴ ἀποθάνῃ ἠντεβόλει καὶ ἱκέτευεν. 
ἀποτίνειν δ᾽ ἕτοιμος ἦν χρήματα. ἐγὼ δὲ τῷ μὲν 
ἐκείνου τιμήματι οὐ συνεχώρουν, τὸν δὲ τῆς πόλεως 

26 ἐποιήσω Coraes: ἐποίησας X | post ἐμοὺς P. Müller 
add. καὶ εἰς ἐμαυτὸν coll. 8 4; debebat εἰς ἐμέ, sed cf. 8 25 
ὑβρίξει — 9€ ἀφαρπασϑεὶς Cont, συναρπασϑεὶς Markl | σιδήριον 
malit Rs cf. 8 42 | ἐπελθόντας Wdn 98 lex est Solonis de 
moechis, cuius partem apud Luc. Eun. 10 legimus: μοιχὸς 
ἑάλω ποτέ, ὡς ὃ ἄξων φησί, ἄρϑρα iv ἄρϑροις ἔχων 29 mu- 
φισβ. X | ἀποϑάνοι Cob | ἦντιβ. X | inter ἕτοιμος et ἣν rasura, 
voeulae ἦν superscriptum .gui X*P5 ἣν μοι Fuhr 

π᾿ 

————— 
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νόμον ἠξίουν εἶναι κυριώτερον, καὶ ταύτην ἔλαβον τὴν 

δίκην, ἣν ὑμεῖς δικαιοτάτην εἶναι ἡγησάμενοι τοῖς τὰ 

τοιαῦτα ἐπιτηδεύουσιν ἐτάξατε. Καί μοι ἀνάβητε τού- 

τῶν μάρτυρες. 

ΜΑΡΤΎΡΕΣ. 

᾿Ανάγνωϑι δέ μοι καὶ τοῦτον τὸν νόμον (rov) ἔκ 

τῆς στήλης τῆς ἐξ ᾿Ζρείου πάγου. 

ΝΟΜΟΣ. 

᾿Ακούετε. ὦ ἄνδρες. ὅτι αὐτῷ τῷ δικαστηρίῳ τῷ 
E ^ 4 , ΄ e ' / ΄ E] 8231217208 6 - 

ἐξ ᾿Δρείου πάγου. ᾧ καὶ πάτριόν ἐστι καὶ ἐφ ἡμῶν 

ἀποδέδοται τοῦ φόνου τὰς δίκας δικάζειν, διαρρήδην 

εἴρηται τούτου μὴ καταγιγνώσκειν φόνον, ὃς ἂν ἐπὶ 

δάμαρτι τῇ ἑαυτοῦ μοιχὺν λαβὼν ταύτην τὴν τιμωρίαν ͵ ͵ 

ποιήσηται. χαὶ οὕτω σφόδρα ὃ νομοϑέτης ἐπὶ ταῖς 
γαμεταῖς γυναιξὶ δίκαια ταῦτα ἡγήσατο εἶναι. ὥστε 

καὶ ἐπὶ ταῖς παλλακαῖς ταῖς ἐλάττονος ἀξίαις τὴν αὐτὴν 

δίκην ἐπέϑηκε. καίτοι δῆλον ὅτι. εἴ τινα εἶχε ταύτης Ι , 

μείζω τιμωρίαν ἐπὶ ταῖς γαμεταῖς. ἑποίησεν ἄν. νῦν 

ὃδὲ οὐχ οἷός τὲ ὧν ταύτης ἰσχυροτέραν ἐπ᾽ ἐκείναις 
3 - M 2 ^ M] 2 PN, ^ » , , ἐξευρεῖν. τὴν αὐτὴν καὶ ἐπὶ ταῖς παλλακαῖς ἠξίωσε 

γίγνεσθαι. ᾿Ανάγνωϑι δέ μοι καὶ τοῦτον τὸν νόμον. 

ΝΟΜΟΣ. 

᾿ἀχούετε. ἄνδρες. ὅτι κελεύει. ἐάν τις ἄνϑρωπον 
ἐλεύϑερον ἢ παῖδα αἰσχύνῃ βίᾳ, διπλῆν τὴν βλάβην 

MAPTTPEZ est in X* 30 τὸν add. West | lex est 
de caede insonti, quae legitur apud Demosth. XXIII 53 | 
ἡμῶν Bergk: ὑμῶν X | ἀποδέδοται est in X | τούτου ... 
φόνον Rs: τοῦτον... φόνου X 81 ἐπὶ ταῖς γ. γυναιξὶ 
del. Halb | lex est de vi, diversa ab illa quam tradit Plut. 
Sol. 28 32 ὦ ἄνδρες marg. Ald | ἄνδρα ἐλευϑ'. Dobr 

31 

32 
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ὀφείλειν: ἐὰν δὲ γυναῖκα. ἐφ᾽ αἷσπερ ἀποκτείνειν 
ἔξεστιν. ἐν τοῖς αὐτοῖς ἐνέχεσϑαι" οὕτως. ὦ ἄνδρες. 

τοὺς βιαζομένους ἐλάττονος ζημίας ἀξίους ἡγήσατο 

εἶναι ἢ τοὺς πείϑοντας᾽ τῶν μὲν γὰρ ϑάνατον χα. 

τέγνω. τοῖς δὲ διπλῆν ἐποίησε τὴν βλάβην. ἡγούμενος 
τοὺς μὲν διαπραττομένους βίᾳ ὑπὸ τῶν βιασϑέντων 

μισεῖσϑαι. τοὺς δὲ πείσαντας οὕτως αὐτῶν τὰς ψυχὰς 

διαφϑείρειν. ὥστ᾽ οἰχειοτέρας αὑτοῖς ποιεῖν τὰς ἀλ- 

λοτρίας | γυναῖχας ἢ τοῖς ἀνδράσι. καὶ πᾶσαν ἐπὶ 
ἐκείνοις τὴν οἰκίαν γεγονέναι, καὶ τοὺς παῖδας ἀδή- 

λους εἶναι ὁποτέρων τυγχάνουσιν ὄντες. τῶν ἀνδρῶν 
^" M - 2 2^0, €: ec ' , M , 
ἢ τῶν μοιχῶν. &v9 ὧν ὁ τὸν νόμον τιϑεὶς Ocvotov 

3 - ᾽ , N , ? € , 3: x 
αὐτοῖς ἐποίησε τὴν ζημίαν. ᾿Εμοῦ τοίνυν. ὦ ἄνδρες, 

oi μὲν νόμοι οὐ μόνον ἀπεγνωχότες εἰσὶ μὴ ἀδικεῖν, 

ἀλλὰ καὶ κεκελευκότες ταύτην τὴν δίκην λαμβάνειν" 
2 ec - 2 2 X , M , 2 ^ * 

ἕν ὑμῖν δ᾽ ἐστὶ πότερον χρὴ τούτους ἰσχυροὺς ἢ 

μηδενὸς ἀξίους εἶναι. ἐγὼ μὲν γὰρ οἶμαι πάσας τὰς 

πόλεις διὰ τοῦτο τοὺς νόμους τίϑεσϑαι. ἵνα περὶ ὧν 

ἂν πραγμάτων ἀπορῶμεν. παρὰ τούτους ἐλθόντες 

σκεψώμεθα ὅ τι ἡμῖν ποιητέον ἐστίν. οὗτοι τοίνυν 

περὶ τῶν τοιούτων τοῖς ἀδικουμένοις τοιαύτην δίκην 

λαμβάνειν παρακελεύονται. οἷς ὑμᾶς ἀξιῶ τὴν αὐτὴν 

γνώμην ἔχειν" εἰ δὲ μή, τοιαύτην ἄδειαν τοῖς μοιχοῖς 

ποιήσετε. ὥστε καὶ τοὺς κλέπτας ἐπαρεῖτε φάσκειν 

μοιχοὺς εἶναι, εὖ εἰδότας ὅτι. ἐὰν ταύτην τὴν αἰτίαν 
CAES "S / EY DES , 7 , ^ 

περὶ ἑαυτῶν λέγωσι καὶ ἐπὶ τούτῳ φάσκωσιν εἰς τὰς 

ἐὰν δὲ... ἐνέχεσθαι delere malit Frb | αἵσπερ (rove 
πεισανταςν Rs, ἐφ᾽ αἷσπερ. . . ἔξεστιν del. Halb | à ἄνδρες 
del. Herw 39 τοὺς δὲ πείϑοντας Fuhr | αὐτοῖς X | οἰκίαν 
ex οἰκείαν ἃ m. pr. corr. X5 34 ἰσχύειν Cob 99 περὶ 
τῶν] παρὰ τῶν Tayl 86 ἄξιον Wdn; cf. IV 12; XIV 20; 
XXX 17 τοσαύτην Hartman | ὥστε Tur. pp.: og X 
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ἀλλοτρίας οἰκίας εἰσιέναι, οὐδεὶς αὐτῶν ἅψεται. πάντες 

γὰρ εἴσονται ὅτι τοὺς μὲν νόμους τῆς μοιχείας χαί- 
3. - ^ M - M Θ᾽ , , 

ρειν ἐᾶν δεῖ. τὴν δὲ ψῆφον τὴν ὑμετέραν δεδιέναι" 

αὕτη γάρ ἐστι πάντων τῶν ἐν τῇ πόλει κυριωτάτη. 
Σκέψασϑε (δέν. ὦ ἀνδρες᾽ κατηγοροῦσι γάρ μου : 

ἵν 2 ^ ^ , 2 2 , "E e , ^ ὡς ἐγὼ τὴν ϑεράπαιναν ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ μετελθεῖν 

ἐκέλευσα τὸν νεανίσκον. ἐγὼ δέ. ὦ ἄνδρες. δίκαιον 

μὲν ἂν ποιεῖν ἡγούμην ᾧτινιοῦν τρόπῳ τὸν τὴν 

γυναῖκα τὴν ἐμὴν διαφϑείραντα λαμβάνων" si μὲν 

γὰρ λόγων εἰρημένων ἔργου δὲ μηδενὸς γεγενημένου 

μετελϑεῖν ἐχέλευον ἐχεῖνον. ἠδίκουν ἄν: εἰ δὲ ἤδη 

πάντων διαπεπραγμένων καὶ πολλάκις εἰσεληλυϑύότος 
X ΄ Y 2 M e - , 2 , 

εἰς τὴν οἰκίαν τὴν ἐμὴν ὠτινιοῦν τρόπῳ ἐλάμβανον 

αὐτόν. σώφρον᾽ ἂν ἐμαυτὸν ἡγούμην" σκέψασϑε δὲ 
e M ^ - , n , V 2 E , ὅτε καὶ ταῦτα ψεύδονται" ῥᾳδίως δὲ ἐκ τῶνδε γνώ- 

σεσϑε. ἐμοὶ γάρ. ὦ ἄνδρες, ὕπερ καὶ πρότερον εἶπον. 
΄ὔ ^ ῇ M ? ΄ , 3 ᾽ὕ 

φίλος ὧν Σώστρατος καὶ οἰκείως διακείμενος ἀπαντή- 

'σας ἐξ ἀγροῦ περὶ ἡλίου δυσμὰς συνεδείπνει. καὶ 

ἐπειδὴ καλῶς εἶχεν αὐτῷ. ἀπιὼν ὥχετο. καίτοι πρῶ- 
TOV μέν, ὦ ἄνδρες, ἐνθυμήϑητε" [ὅτι] εἰ ἐν ἐκείνῃ τῇ 

νυκτὶ ἐγὼ ἐπεβούλευον ᾿Ερατοσϑένει. πότερον ἦν μοι 

κρεῖττον αὐτῷ ἑτέρωϑι δειπνεῖν ἢ τὸν συνδειπνήσοντά 
μοι εἰσαγαγεῖν; οὕτω γὰρ ἂν ἧττον ἐτόλμησεν ἐχεῖνος 

εἰσελϑεῖν εἰς τὴν οἰκίαν. εἶτα δοκῶ ἂν ὑμῖν τὸν συν- 
δειπνοῦντα ἀφεὶς μόνος καταλειφϑῆναι καὶ ἔρημος 

πάντες 80. οἱ ἀδικούμενοι Ι τῆς μοιχείας del. Herw, 
περὶ τῆς μ. Cob, περὶ τὰς μ. Wdn? | κυριώτατον Cob 87 δὲ 
add. M. eorr. | μὲν ἂν ex μὲν 4 m. pr. eorr. X* 98 λόγων 
μὲν sig. Herw | σώφρον᾽ ἂν Kappeyne v. d. Coppello: 6a- 
φρονεῖν X, σωφρονεῖν ἂν Tayl, σωφρονεῖν μὲν ἂν ἦγ. Wdn 
40 ὅτι del. Rs, εἴ τι ἐν Wdn | 7] xo» τὸν marg. Ald. | εἰσάγειν 
Cob | o? vel οὔτι γὰρ ἂν Wdn. 

38 

39 

40 
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γενέσϑαι. ἢ κελεύειν ἐχεῖνον μένειν. ἵνα uev ἐμοῦ 

τὸν μοιχὺν ἐτιμωρεῖτο; ἔπειτα, ὦ ἄνδρες. οὐκ ἂν 

δοχῶ ὑμῖν τοῖς ἐπιτηδείοις ue" ἡμέραν παραγγεῖλαι. 

καὶ κελεῦσαι αὐτοὺς συλλεγῆναι εἰς οἰκίαν τινὰ φί- 

λῶν τῶν ἐγγυτάτω. μᾶλλον ἢ ἐπειδὴ τάχιστα σϑό- 

μὴν τῆς νυχτὸς περιτρέχειν. οὐκ εἰδὼς ὅντινα οἴκοι 

καταλήψομαι καὶ ὅντινα ἔξω; καὶ ὡς “Δρμόδιον μὲν 

καὶ τὸν δεῖνα ἦλϑον οὐκ ἐπιδημοῦντας (οὐ γὰρ ἤδειν). 
na ^ , » N M , e D Toa 
ἑτέρους δὲ οὐκ ἔνδον ὄντας χατέλαβον. οὺς δ᾽ οἷός τὲ 

ἦν λαβὼν ἐβάδιζον. καίτοιγε εἰ προΐήδειν. οὐκ ἂν 

δοκῶ ὑμῖν καὶ θεράποντας παρασκευάσασϑαι καὶ τοῖς 

φίλοις παραγγεῖλαι. iv ὡς ἀσφαλέστατα μὲν αὐτὸς 

εἰσήειν (τί γὰρ ἤδειν εἴ τι κἀκεῖνος εἶχε σιδήριον;). 

ὡς μετὰ πλείστων Ó$ μαρτύρων τὴν τιμωρίαν ἐποι- 
΄ “ ? »$V ᾿ Ὁ ἢ , 2 - 

ούμην; νῦν δ᾽ οὐδὲν εἰδὼς τῶν ἐσομένων ἕκείνῃ τῇ 
΄ [3l ΤΡ 5 / 287 

νυκτί. οὺς oióg vt ἣν παρέλαβον. Καί μοι ἀνάβητε 

τούτων μάρτυρες. 

MAPTTPEX. 

Τῶν uiv μαρτύρων ἀκηκόατε, ὦ ἄνδρες" σκέψασϑε 
ὃὲ παρ᾽ ὑμῖν αὐτοῖς οὕτως περὶ τούτου τοῦ πράγμα- 

τος. ζητοῦντες εἴ τις ἐμοὶ καὶ ᾿Ερατοσϑένει ἔχϑρα 

πώποτε γεγένηται πλὴν ταύτης. οὐδεμίαν γὰρ εὑρή- 

σετε. οὔτε γὰρ συκοφαντῶν γραφάς μὲ ἐγράψατο. 

οὔτε ἐκβάλλειν ἐκ τῆς πόλεως ἐπεχείρησεν. οὔτε ἰδίας 

κελεῦσαι Rs | μένειν rasura a m. pr. corr. ex μὲν εἶναι 
X5, μεῖναι Fuhr 41 x«l κελεῦσαι αὐτοὺς del Halb | 
τινὰ Scripsi: τῶν (supra vocem rasura unius vel duarum litte- 
rarum) X, τινὸς τῶν hs, τῶν φίλ. τὴν vel τοῦ £yy. Bergk, τὴν 
οἰκίαν τῶν φίλ. vov ἐγγ. Frb, oix. del. Cob, qui scribit εἰς τῶν 
φίλ. rov £yy.; sed neque vov neque ro sunt apud Lys., τῶν 
φίλων rw ἐγγ. Wdn | ὄντας del. Halb 42 καίτοι Wdn, 
cf. XXVI 16 ἐν ἐκείνῃ Markl 43 πώπ. γεγένηται X* 

x 

|] 
1 
M 

25: Mes AA 

Yan deo date aon AL. δέ m 
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δίκας ἐδικάξετο. οὔτε συνήδει κακὸν οὐδὲν ὃ ἐγὼ 

δεδιὼς μή τις πύϑηται ἐπεθύμουν αὐτὸν ἀπολέσαι. 

οὔτε εἰ ταῦτα διαπραξαίμην, ἤλπιξόν ποϑεὲν χρή- 

ματα λήψεσϑαι" ἔνιοι γὰρ τοιούτων πραγμάτων ἕνεκα 

ϑάνατον ἀλλήλοις ἐπιβουλεύουσι. τοσούτου τοίνυν 

δεῖ [ἢ λοιδορία ἢ παροινία ἢ ἄλλη τις διαφορὰ ἡμῖν 
γεγονέναι. ὥστε οὐδὲ ἑωρακὼς ἦν τὸν ἄνϑρωπον πώ- 

ποτὲ πλὴν ἐν ἐκείνῃ τῇ νυκτί. τί ἂν οὖν βουλόμε- 

vog ἐγὼ τοιοῦτον κίνδυνον ἐκινδύνευον. εἰ μὴ τὸ 

μέγιστον τῶν ἀδικημάτων ἦν vx αὐτοῦ ἠδικημένος; 

ἔπειτα παρακαλέσας αὐτὸς μάρτυρας ἠσέβουν, ἐξόν μοι. 
7», 3 , 2 , 9405 2 , , εἴπερ ἀδίκως ἐπεθύμουν αὐτὸν ἀπολέσαι. μηδένα uot 

τούτων συνειδέναι: 
3 ^ Χ 5 e E Y 2 2S7 QN ? - Ἐγὼ μὲν οὖν. ὦ ἄνδρες. οὐκ ἰδίαν ὑπὲρ ἐμαυτοῦ 
΄ , , ^ , 2 ? ἰν M - 

νομίζω ταύτην γενεσϑαι τὴν τιμωρίαν, ἀλλ᾽ ὑπὲρ τῆς 

πόλεως ἁπάσης" οἱ γὰρ τοιαῦτα πράττοντες. ὁρῶντες 

οἷα τὰ ἀϑλα πρόκειται τῶν τοιούτων ἁμαρτημάτων. 

ἧττον εἰς τοὺς ἄλλους ἐξαμαρτήσονται. ἐὰν καὶ ὑμᾶς 

ὁρῶσι τὴν αὐτὴν γνώμην ἔχοντας. εἰ δὲ μή. πολὺ 

κάλλιον τοὺς μὲν κειμένους νόμους ἐξαλεῖψαι. ἑτέρους 

δὲ ϑεῖναι. οἵτινες τοὺς μὲν φυλάττοντας τὰς ἑαυτῶν 
» » /, , - N , 

γυναῖκας ταῖς ζημίαις ζημιώσουσι. τοῖς δὲ βουλομένοις 

εἰς αὐτὰς ἁμαρτάνειν πολλὴν ἄδειαν ποιήσουσι. πολὺ 

44 ἐδικάσατο Frb, sed ,non erat in lite* | ἐπεθύμουν ἂν 
αὐτὸν Francken et deleta voce αὐτὸν Wdn | διαπραξαίμην 
Lipsius: διεπραξάμην X | ποϑὲν Emperius: uiv X, quae vox 
deleta est in libro M. | ἕνεκεν X | ἔνιοι... ἐπιβουλεύουσι 
del. Roehl | ἀλλήλοις] ἄλλοις Auger 45 τοσούτω corr. ex 
τοσοῦτο X!, unde τοσούτῳ Gleiniger | οὐδὲ M. corr.: οὔτε X 
46 τούτων 1. e. horum, τοσούτων marg. Ald, περὶ τούτων ΕὟΡ, 
τοῦτο Wdn 41 ἀλλὰ κοινὴν ὑπὲρ Herw | τὰ τοιαῦτα Herw | 
ἐξαμαρτήσουσι superscripto σονται X 48 ϑεῖναι) ϑέσϑαι 
Auger | ταῖς (ἐσχάταις vel μεγίσταις) ξημ. Rs, ταῖς del. Cob 

45 

41 

48 

49 
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γὰρ οὕτω δικαιότερον ἢ ὑπὸ τῶν νόμων τοὺς πολίτας 

ἐνεδρεύεσϑαι. οἵ κελεύουσι μέν. ἐάν τις μοιχὸν λάβῃ. 

0 τι ἂν οὖν βούληται χρῆσϑαι, οἱ δ᾽ ἀγῶνες δεινότεροι 

τοῖς ἀδικουμένοις καϑεστήχασιν ἢ τοῖς παρὰ τοὺς vó- 

μους τὰς ἀλλοτρίας καταισχύνουσι γυναῖκας. ἐγὼ γὰρ 

νῦν xcl περὶ τοῦ σώματος xci περὶ τῶν χρημάτων 
καὶ περὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων κινδυνεύω. ὅτι τοῖς τῆς 

πόλεως νόμοις ἐπειϑόμην. 
^ 

2 

EIITAoOIOX 

ΤΟΙ͂Σ KOPINOIQ9N BOHO0OI2. 

Ei μὲν ἡγούμην οἷόν vs εἶναι. ὦ παρόντες ἐπὶ 

τῷδε τῷ τάφῳ. λόγῳ δηλῶσαι τὴν τῶν ἐνθάδε κει- 

μένων ἀνδρῶν ἀρετήν. ἐμεμψάμην ἂν τοῖς ἐπαγγεί- 

λασιν ἐπ᾽ αὐτοῖς ἐξ ὀλίγων ἡμερῶν λέγειν: ἐπειδὴ δὲ 

πᾶσιν ἀνθρώποις ὁ πᾶς χρόνος οὐχ ἱκανὸς λόγον ἴσον 

παρασκευάσαι. τοῖς τούτων ἔργοις. διὰ τοῦτο χαὶ ἡ 

πόλις μοι Óoxci, προνοουμένη τῶν ἔνϑάδε λεγόντων. 

ἐξ ὀλίγου τὴν πρόσταξιν ποιεῖσϑαι. ἡγουμένη οὕτως 

ἂν μάλιστα συγγνώμης αὐτοὺς παρὰ τῶν ἀκουσάντων 

τυγχάνειν. ὅμως δὲ ὁ μὲν λόγος μοι περὶ τούτων. ὃ 
δ᾽ ἀγὼν οὐ πρὸς τὰ τούτων ἔργα ἀλλὰ πρὸς τοὺς 

πρότερον ἐπ᾽ αὐτοῖς εἰρηκότας. τοσαύτην γὰρ ἀφϑο- 

49 γὰρ τοῦτο δικ. Cont | εἰ κελεύουσι malit Rs | οὗ» om. 
Bekker 

Or. IL. 4vctov zw. F V | τοῖς om. F | tit. idem est 
apud schol. Aesch. III 211. 

1 ἀνδρῶν in X a pr. m. additum, om. F | αὐτοὺς om. F | 
ἐμεμφάμην ... λέγειν laudat lex. Vind. 69 omissis vocibus 
ἐπ᾽ αὐτοῖς 9 ὅμως] ὅλως malit Rs 
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νίαν παρεσχεύασεν ἡ τούτων ἀρετὴ x«i τοῖς ποιεῖν 

δυναμένοις καὶ τοῖς εἰπεῖν βουληϑεῖσιν, ὥστε καλὰ iis 

μὲν πολλὰ τοῖς προτέροις περὶ αὐτῶν εἰρῆσϑαι. πολλὰ 
δὲ καὶ ἐκείνοις παραλελεῖφϑαι. ἱκανὰ δὲ καὶ τοῖς ἐπι- 

γιγνομένοις ἐξεῖναι εἰπεῖν" οὔτε γὰρ γῆς ἄπειροι οὔτε 

ϑαλάττης οὐδεμιᾶς, πανταχῇ δὲ καὶ παρὰ πᾶσιν ἀν- | ia - 
ϑροώποις οἱ τὰ αὑτῶν πενθοῦντες χακὰ τὰς τούτων 

ἀρετὰς ὑμνοῦσι. 

Πρῶτον μὲν οὖν τοὺς παλαιοὺς χινδύνους τῶν 8 

προγόνων δίειμι. μνήμην παρὰ τῆς φήμης λαβών" 

ἄξιον γὰρ πᾶσιν ἀνϑιρώποις κἀκείνων μεμνῆσϑαι, ὑμ- 

νοῦντας μὲν ἐν ταῖς ὠδαῖς, λέγοντας δ᾽ ἐν τοῖς τῶν 

ἀγαϑῶν ἐγκωμίοις. τιμῶντας δ᾽ ἐν τοῖς καιροῖς τοῖς 

τοιούτοις. παιδεύοντας δ᾽ ἐν τοῖς τῶν τεϑνεώτων ἔρ- 

γοις τοὺς ζῶντας. 

'"Auatóveg γὰρ "4osog μὲν τὸ παλαιὸν ἦσαν ϑυγα- 4 

τέρες. οἴκοῦσαι [δὲ] παρὰ τὸν Θερμώδοντα ποταμόν. 

μόναι μὲν ὡπλισμέναι σιδήρῳ τῶν περὶ αὐτάς. πρῶ- 

ται δὲ τῶν πάντων ἐφ᾽ ἵππους ἀναβᾶσαι, οἷς ἀνελπί- 
στως δι᾽ ἀπειρίαν τῶν ἐναντίων ἥρουν μὲν τοὺς φεύ- 

γοντας. ἀπέλειπον δὲ τοὺς διώκοντας" ἐνομίζοντο δὲ 

διὰ τὴν εὐψυχίαν μᾶλλον ἄνδρες ἢ διὰ τὴν φύσιν 

γυναῖκες" πλέον γὰρ ἐδόκουν τῶν ἀνδρῶν ταῖς ψυχαῖς 

διαφέρειν ἢ ταῖς ἰδέαις ἐλλείπειν. ἄρχουσαι δὲ πολ- 5 

εἰπεῖν) ποιεῖν F | τοσαύτην... βουληϑεῖσι laudat 
lex. Vind. 161 | καὶ ἡμῖν καταλελεῖφϑαι Rs | ἐξυμνοῦσι F 
9 ἄξιον superscripto « F πάντας ἀνθρώπους marg. Ald 
τοῖς... ἐγκωμίοις scripsi cf. Plat. Resp. X 607*: ταῖς... 
γνώμαις X, ταῖς... μνήμαις- FV | τῶν ante τεϑν. om. X* 
4 ἄρεος X | δὲ del. Markl | Tzetzes ad Lykophr. 1332 Μυσίας 
ὁ ῥήτωρ Auotóvec πρώτας φησὶν αὐτὰς ἁπάντων ἀνθρώπων 
τολμῆσαι ἵππων ἐπιβῆναι | ἀπέλιπον V | δὲ ante διὰ del. Rs | 
μᾶλλον om. F 
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λῶν ἐθνῶν. καὶ ἔργῳ uiv τοὺς περὶ αὐτὰς καταδεδου- 
4 D 

λωμέναι. λόγῳ δὲ περὶ τῆσδε τῆς χώρας ἀκούουσαι 

κλέος μέγα, πολλῆς δόξης καὶ μεγάλης ἐλπίδος χάριν 
παραλαβοῦσαι τὰ μαχιμώτατα τῶν ἐϑνῶν ἐστράτευσαν 

ἐπὶ τήνδε τὴν πόλιν. τυχοῦσαι δ᾽ ἀγαϑῶν ἀνδρῶν 

ὁμοίας ἐχτήσαντο τὰς ψυχὰς τῇ φύσει. καὶ ἐναντίαν 

τὴν δόξαν τῆς προτέρας λαβοῦσαι μᾶλλον ἐκ τῶν κιν- 

δύνων ἢ ἐκ τῶν σωμάτων ἔδοξαν εἶναι γυναῖκες. 

μόναις δ᾽ αὐταῖς οὐκ ἐξεγένετο ἐκ τῶν ἡμαρτημένων 
μαϑούσαις περὶ τῶν λοιπῶν ἄμεινον βουλεύσασθαι. 

οὐδ᾽ οἴκαδε ἀπελϑούσαις ἀπαγγεῖλαι τήν τε σφετέραν 

αὐτῶν δυστυχίαν καὶ τὴν τῶν ἡμετέρων προγόνων 
3 [4 . 2 — ij 3 M ^ V “-“ , 

ἀρετήν: αὐτοῦ γὰρ ἀποθϑανοῦσαι. καὶ δοῦσαι δίκην 

τῆς ἀνοίας. τῆσδε μὲν τῆς πόλεως διὰ τὴν ἀρετὴν 

ἀθάνατον (rqv» μνήμην ἐποίησαν. τὴν δὲ ἑαυτῶν 

πατρίδα διὰ τὴν ἐνθάδε συμφορὰν ἀνώνυμον κατέστη- 
2 M N 5. - 2 , $7 2 

σαν. ἐκεῖναι μὲν οὖν τῆς ἀλλοτρίας ἀδίκως ἐπιϑυ- 
/ M c T , 2 , μήσασαι τὴν ἑαυτῶν δικαίως ἀπώλεσαν. 

᾿δράστου δὲ καὶ Πολυνείκους ἐπὶ Θήβας στρατευ- 
/, ' e , , , e A , 

σάντων καὶ ἡττηϑέντων μάχῃ. ovx ἐώντων Καδμείων 

ϑάπτειν τοὺς νεχρούς. ᾿4ϑηναῖοι ἡγησάμενοι ἐκείνους 

μέν. si τι ἠδικοῦντο, ἀποθανόντων δίκην ἔχειν 

τὴν μεγίστην. τοὺς δὲ κάτω τὰ αὑτῶν οὐ κομίξζεσϑαι. 

ἱερῶν δὲ μιαινομένων τοὺς ἄνω ϑεοὺς ἀσεβεῖσϑαι. TO 

5 μὲν τὰ περὶ Muret, μὲν τὸ περὶ marg. Ald 6 ἀμει- 
vov περὶ τ. Δ. F | δίκην τῆς ἀν. δοῦσαι F | τὴν add. Cob | 
ἐποίησαν Bekker: ἐποιήσαντο FVX | κατεστήσαντο F τὴν 
αὕὑτων (sic) V 7 ἡἠδικοῦντο, ἀποθανόντων Hs: 
ἠδίκουν, ἀποθανόντας F V X; quae si serventur, hs scribi 
iubet δίκην τελεῖν vel ὑποσχεῖν: idem aliquando proposuerat: 
ἠδίκουν oi ἀποθανόντες | μιαινομένων]) μὴ γενομένων F | 
ἄνω om. F 
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μὲν πρῶτον πέμψαντες κήρυκας ἐδέοντο αὐτῶν δοῦ- 

ναι τῶν νεχρῶν ἀναίρεσιν. νομίζοντες ἀνδρῶν μὲν 
ἀγαϑῶν εἶναι ξῶντας τοὺς ἐχϑροὺς τιμωρήσασϑαι. 

ἀπιστούντων δὲ σφίσιν αὐτοῖς ἐν τοῖς τῶν τεϑνεώτων 

σώμασι τὴν εὐψυχίαν ἐπιδείκνυσθαι" οὐ δυνάμενοι δὲ 

τούτων τυχεῖν ἐστράτευσαν ἐπ᾽ αὐτούς. οὐδεμιᾶς δια. 
φορᾶς πρότερον zgóe Καδμείους ὑπαρχούσης. οὐδὲ 
τοῖς ζῶσιν ᾿4ργείων χαριζόμενοι. ἀλλὰ τοὺς τεϑνεῶτας 

ἐν τῷ πολέμῳ ἀξιοῦντες τῶν νομιζομένων τυγχάνειν 

πρὺς τοὺς ἑτέρους ὑπὲρ ἀμφοτέρων ἐκινδύνευσαν. ὑπὲρ 

μὲν τῶν. ἵνα μηκέτι εἰς τοὺς τεϑνεῶτας ἐξαμαρτάνον- 

τες πλείω περὶ τοὺς ϑεοὺς ἐξυβρίσωσιν, ὑπὲρ δὲ τῶν 

ἑτέρων. ἵνα μὴ πρότερον εἰς τὴν αὑτῶν ἀπέλθωσι 

πατρίου τιμῆς ἀτυχήσαντες καὶ “Ελληνικοῦ νόμου στε- 

ρηϑέντες καὶ κοινῆς ἐλπίδος ἡμαρτηκότες. ταῦτα 

διανοηθέντες. καὶ τὰς ἐν τῷ πολέμῳ τύχας κοινὰς 

ἁπάντων ἀνθρώπων νομίζοντες. πολλοὺς μὲν πολε- 

10 

μίους κτώμενοι. τὸ δὲ δίκαιον ἔχοντες σύμμαχον ἐνί. 

κῶν μαχόμενοι. καὶ οὐχ ὑπὸ τῆς τύχης ἐπαρϑέντες 

μείζονος παρὰ Καδμείων τιμωρίας ἐπεθύμησαν. ἀλλ᾽ 

ἐκείνοις μὲν ἀντὶ τὴς ἀσεβείας τὴν ἑαυτῶν ἀρετὴν 

ἐπεδείξαντο. αὐτοὶ δὲ λαβόντες τὰ ἀϑλα ὧνπερ ἕνεκα 

ἀφίκοντο. τοὺς Aoyeiov vexgoUg, ἔϑαψαν &v τῇ αὑτῶν 
g - M M 5 1 2 ΄ -" " 3 
EAsvGivi. περὶ μὲν oov τοὺς ἀποθανόντας τῶν ἑπτὰ 
3. καὶ / - , 

ἐπὶ Θήβας τοιοῦτοι γεγόνασιν. 

πέμψαντες... ἀναίρεσιν laudat lex. Vind. 9, τὴν post 
δοῦναι add. F — S 9$ καὶ σφίσι» v | αὐτοῖς post Καδμείους supra 

λυπρότερον vel πικρότερον ἘΣ del. vel πόλων proponit Herw | 
πατρίου] πατρίδα o» F 10 ταῦτα δὴ διαν. Cob | τὰς ἐπὶ τῶ X | 
μὲν post πολλοὺς om. ΕὟ | κεκτημένοι Horw | δὲ ante δίκαιον om. 
F | ἕνεκα habet F* cum VX | ἀργείους V  ἔϑαψαν τῆς αὑτῶν Halb 

LxsrAs. Ed. maior. 2 
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18 [ΦΥΣΙΟΥῚ Or. 2. 

Ὑστέρῳ δὲ χρόνῳ. ἐπειδὴ Ἡρακλῆς uiv ἐξ ἀνθρώ- 
zov ἠφανίσϑη. οἱ δὲ παῖδες αὐτοῦ ἔφευγον μὲν Εὐ- 
ουσϑέα, ἐξηλαύνοντο Ó$ ὑπὸ πάντων τῶν ᾿Ελλήνων. 

αἰσχυνομένων μὲν τοῖς ἔργοις. φοβουμένων δὲ τὴν 

Εὐρυσϑέως δύναμιν. ἀφικόμενοι εἰς τήνδε τὴν πόλιν 

ἱκέται ἐπὶ τῶν βωμῶν ἐκαϑέζοντο᾽ ἐξαιτουμένου δὲ 

αὐτοὺς Εὐρυσϑέως ᾿4ϑηναῖοι οὐκ ἠθέλησαν ἐκδοῦναι. 

ἀλλὰ τὴν Ἡρακλέους ἀρετὴν μᾶλλον ἠδοῦντο ἢ τὸν 

κίνδυνον τὸν ἑαυτῶν ἐφοβοῦντο. καὶ ἠξίουν ὑπὲρ τῶν 
Tsocr. 3 , ' - , , - ivos] ἀσϑενεστέρων μετὰ τοῦ δικαίου διαμάχεσθαι μᾶλ- 

13 

14 

λον ἢ τοῖς δυναμένοις χαριζόμενοι τοὺς ὑπ᾽ ἐχείνων 

ἀδικουμένους ἐκδοῦναι. ἐπιστρατεύσαντος δ᾽ Εὐρυ- 

σϑέως μετὰ τῶν ἐν ἐχείνῳ τῷ χρόνῳ Πελοπόννησον 
ἐχόντων. οὐχ ἐγγὺς τῶν δεινῶν γενόμενοι μετέγνωσαν. 

ἀλλὰ τὴν αὐτὴν εἶχον γνώμην ἥνπερ πρότερον. ἀγαϑὸν 

μὲν οὐδὲν ἰδίᾳ ὑπὸ τοῦ πατρὸς αὐτῶν πεπονϑύότες. 
2 3 3 3$ 7 e - , x εἰς 

ἐκείνους T οὐκ εἰδότες ὁποῖοί τινὲς ἄνδρες ἔσονται 

γενόμενοι" δίκαιον δὲ νομίζοντες εἶναι. οὐ προτέρας 
E ec , Χ 2 /, 3 M , ἔχϑρας ὑπαρχούσης πρὸς Εὐρυσϑέα. οὐδὲ χέρδους 

προχειμένου πλὴν δόξης ἀγαϑῆς. τοσοῦτον κίνδυνον 

ὑπὲρ αὐτῶν ἤραντο. τοὺς μὲν ἀδικουμένους ἐλεοῦντες. 
3 - ' V 

τοὺς δ᾽ ὑβρίζοντας μισοῦντες. καὶ τοὺς μὲν κωλύειν 

ἐπιχειροῦντες. τοῖς δ᾽ ἐπικουρεῖν ἀξιοῦντες. ἡγούμενοι 
2 S - * SN " x ἐλευϑερίας uiv σημεῖον εἶναι μηδὲν ποιεῖν ἄκοντας. 

δικαιοσύνης δὲ τοῖς ἀδικουμένοις βοηϑεῖν. εὐψυχία 5 5 ͵ , 

δ᾽ ὑπὲρ τούτων ἀμφοτέρων. εἰ δέοι. μαχομένους ἀπο- 

11 (αἰσχυνόγμενοι . . . φοβούμενοι F  καϑίζονται F 
12 ἡρακλέους superscripto o a m. pr. X 19 ἐν post τῶν 
om. X, cf. 8 18.57 | οὐδ΄. ἐγγὺς Scheibe, sed cf. 8. 31 | malim 
ἔχοντες γνώμην | ἐκείνους δ᾽ οὐκ FV | ἄνδρες ἔσονται!) 
ἔσονται ἄνδρες Hirschig 14 τοῖς δ᾽ ἐπιχειρεῖν F 
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ϑνήσκειν. τοσοῦτον δ᾽ ἐφρόνουν ἀμφότεροι. ὥσϑ'᾽ οἵ 15 

μὲν μετ᾽ Εὐρυσϑέως οὐδὲν παρ᾽ ἑκόντων ἐζήτουν 
εὑρίσκεσϑαι. ᾿4ϑηναῖοι δὲ οὐδ᾽ (ἂνΣ ἠξίουν Εὐρυσϑέα 
αὐτὸν ἱκετεύοντα τοὺς ἱχέτας αὐτῶν ἐξελεῖν. παρα- 

ταξάμενοι δ᾽ ἰδίᾳ δυνάμει τὴν ἐξ ἁπάσης Πελοπον- 
7, M 2 - 2 ΄ N E νήσου στρατιὰν ἐλθοῦσαν ἐνίκων μαχόμενοι. καὶ τῶν 

ς , / M Y , Lj » / 
Ἡρακλέους παίδων τὰ μὲν σώματα εἰς ἄδειαν κατέ- 

στησαν. ἀπαλλάξαντες δὲ τοῦ δέους καὶ τὰς ψυχὰς 
, P ^ M ^ ^ Χ 3 M 2 , ἠλευϑέρωσαν. διὰ δὲ τὴν τοῦ πατρὸς ἀρετὴν ἐἕχείνους 

- ec “- , 2 , - M 3 τοῖς αὑτῶν κινδύνοις ἐστεφάνωσαν. τοσοῦτον δὲ εὐ- 

τυχέστεροι παῖδες ὄντες ἐγένοντο τοῦ πατρός" ὃ μὲν γάρ. 

καίπερ ὧν ἀγαϑῶν πολλῶν αἴτιος ἅπασιν ἀνθρώποις, 

ἐπίπονον καὶ φιλόνικον καὶ φιλότιμον αὑτῷ καταστή- 

σας τὸν βίον τοὺς μὲν ἄλλους ἀδικοῦντας ἐκόλασεν. 
; J P! Nu » E/4 M ? e LZM 2 Εὐρυσϑέα δὲ καὶ ἐχϑρὸν ὄντα καὶ εἰς αὐτὸν ἐξαμαρ- 

τάνοντα οὐχ οἷός τε ἦν τιμωρήσασθαι" οἱ δὲ παῖδες 

αὐτοῦ διὰ τήνδε τὴν πόλιν τῇ αὐτῇ εἶδον ἡμέρᾳ τήν 

98" ἑαυτῶν σωτηρίαν xci τὴν τῶν ἐχϑρῶν τιμωρίαν. 
Πολλὰ μὲν οὖν ὑπῆρχε τοῖς ἡμετέροις προγόνοις 

μιᾷ γνώμῃ χρωμένοις περὶ τοῦ δικαίου διαμάχεσθαι 

16 

17 

Isocr. $ τε γὰρ ἀρχὴ τοῦ βίου δικαία" οὐ ydg, ὥσπερ οἱ |y»; 

πολλοί. πανταχόϑεν συνειλεγμένοι καὶ ἑτέρους ἐχβα. 

! 15 τοσοῦτον γὰρ F | παρ᾽ ἀκόντων FV | οὐδ᾽ scripsi: οὐκ 
FVX | ἂν hic add. Erdmann, post Εὐρυσϑέα Sluiter lect. 
And. 287: Utm supplices sibi eripere Eurystheum non 
passi essent, licet supplex id rogasset | rove ἱκετεύοντας παρ᾽ 
ἑαυτῶν FV | ἐξελεῖν] ἐξαιτεῖν F | 05 ἰδία F |: ἡρακλέος 
superscripto ove a m. pr. X, ἡρακλέος F, καὶ τῶν τ: 

κατέστησαν laudat lex. Vind. 21 [διὰ δὲ τὴν] διὰ τὴν 
S ἐκείνους δὲ τοῖς VX 16 δὲ post τοσοῦτον erasum 
Vl ΣΕ ἀγαϑῶν V | £y d ov] αἰσχρὸν F εἶδον] ἐπεῖδον 
Cob 1? ὑπῆρχεν V χρωμένους G, Dobr, χρησαμένοις F | 
7 μὲν γὰρ Hs | ἐκβάλλοντες FVX 

9* 

84. 
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90 [A4TXIOT] Or 

λόντες τὴν ἀλλοτρίαν ὥκησαν., ἀλλ᾽ αὐτόχϑονες ὄντες 

τὴν αὐτὴν ἐκέκτηντο μητέρα καὶ πατρίδα. πρῶτοι δὲ 

καὶ μόνοι ἐν ἐχείνῳ τῷ χρόνῳ ἐκβαλόντες τὰς παρὰ 

σφίσιν αὐτοῖς δυναστείας δημοκρατίαν κατεστήσαντο, 

ἡγούμενοι τὴν πάντων ἐλευϑερίαν ὁμόνοιαν εἶναι 

μεγίστην. κοινὰς δ᾽ ἀλλήλοις τὰς £x τῶν κινδύνων 

ἐλπίδας ποιήσαντες ἐλευϑέραις ταῖς ψυχαῖς ἐπολιτεύ- 

οντο. νόμῳ τοὺς ἀγαϑοὺς τιμῶντες καὶ τοὺς κακοὺς 

κολάξοντες, ἡγησάμενοι ϑηρίων μὲν ἔργον εἶναι ὑπ᾽ 

ἀλλήλων βίᾳ χρατεῖσϑαι. ἀνθρώποις δὲ προσήκειν 
νόμῳ μὲν ὁρίσαι τὸ δίκαιον, λόγῳ δὲ πεῖσαι, ἔργῳ δὲ 

τούτοις ὑπηρετεῖν. ὑπὸ νόμου μὲν βασιλευομένους. 

ὑπὸ λόγου δὲ διδασκομένους. 
Καὶ γάρ τοι καὶ φύντες καλῶς καὶ γνόντες ὅμοια. 

πολλὰ μὲν καλὰ καὶ ϑαυμαστὰ οἱ πρόγονοι τῶν ἐνθάδε 
κειμένων εἰργάσαντο. ἀείμνηστα δὲ καὶ μεγάλα καὶ 

πανταχοῦ οἱ ἐξ ἐκείνων γεγονότες τρόπαια διὰ τὴν 

αὑτῶν ἀρετὴν κατέλιπον. μόνοι γὰρ ὑπὲρ ἁπάσης τῆς 

Ελλάδος πρὺς πολλὰς μυριάδας τῶν βαρβάρων διεκιν- 

δύνευσαν. ὃ γὰρ τῆς oíco βασιλεὺς οὐκ ἀγαπῶν 

τοῖς ὑπάρχουσιν ἀγαϑοῖς. ἀλλ ἐλπίζων καὶ τὴν Εὐρώ- 

zv δουλώσεσϑαι. ἔστειλε πεντήκοντα μυριάδας στρα. 

τιάν. ἡγησάμενοι δέ. εἰ τήνδε τὴν πόλιν ἢ ἑχοῦσαν 

χαὶ ante μητέρα add. F 18 ἐκβάλλοντες V ὁμόνοιαν om. F, 

καὶ óuór. εὐδαιμονίαν malit Rs 19. óoíc^' ἃ pr. m. X, ὁρίσειν 
Schoellio, ὁρίσασϑ' Erdmanno fuisse videbatur, ὁρίσασθαι F | 
βασιλευομένοις superscripto ovg ... διδασκομένους superscripto 
oig à pr. m. X 20 malim μεγάλα πανταχοῦ καὶ ot πρὸς 
πολλὰς om. F | δὶς ἐκινδύνευσαν Muret coll. [Dem] LX 10 
21 ὁ γὰρ... ἀγαϑοῖς extat apud Bekker An. I 129,23; ὁ 
γὰρ... στρατιὰν apud Philemon. 226 Osann. et lex. 
Vind. 21 | καὶ om. Phil | δουλώσασϑαι FPhil lex. Vind. | 
ἔστειλεν V | στρατιᾶς Hertlein 
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φίλην ποιήσαιντο ἢ ἄκουσαν καταστρέψαιντο. ῥᾳδίως 

τῶν πολλῶν Ἑλλήνων ἄρξειν, ἀπέβησαν εἰς Μαραϑῶνα. 
νομίσαντες οὕτως ἂν ἐρημοτάτους εἶναι συμμάχων 

[τοὺς Ἕλληνας]. εἰ ἔτι στασιαζούσης τῆς Ἑλλάδος o 
τινι χρὴ τρόπῳ τοὺς ἐπιόντας ἀμύνασϑαι. τὸν κίνδυ- 

νον ποιήσαιντο. ἔτι δ᾽ αὐτοῖς ἐκ τῶν προτέρων ἔργων 

περὶ τῆς πόλεως τοιαύτη δόξα παρειστήκει. ὡς εἰ μὲν 

πρότερον ἐπ᾽ ἄλλην πόλιν ἴασιν, ἐκείνοις καὶ ᾿4ϑηναί. 

oig πολεμήσουσι. προϑύμως γὰρ τοῖς ἀδικουμένοις 

ἥξουσι βοηϑήσοντες. εἰ δ᾽ ἐνθάδε πρῶτον ἀφίξονται. 

οὐδένας ἄλλους τῶν Ελλήνων τολμήσειν ἑτέρους σῴ- 
ζοντας φανερὰν ἔχϑραν πρὸς ἐκείνους ὑπὲρ αὐτῶν 

καταϑέσϑαι. οἱ μὲν τοίνυν ταῦτα διενοοῦντο οἱ δ᾽ 

ἡμέτεροι πρόγονοι οὐ λογισμῷ εἰδότες τοὺς ἐν τῷ 

πολέμῳ κινδύνους. ἀλλὰ νομίζοντες τὸν εὐκλεᾶ ϑάνα. 

rov ἀϑάνατον περὶ τῶν ἀγαϑῶν καταλείπειν λόγον. 

οὐκ ἐφοβήϑησαν τὸ πλῆϑος τῶν ἐναντίων, ἀλλὰ τῇ 

αὑτῶν ἀρετῇ μᾶλλον ἐπίστευσαν. καὶ αἰσχυνόμενοι 

ὅτι ἦσαν οἱ βάρβαροι αὐτῶν ἐν τῇ χώρα, οὐκ ἀν ἔμει- 

ναν πυϑέσϑαι οὐδὲ βοηϑῆσαι τοὺς συμμάχους. οὐδ᾽ 

ὠήϑησαν δεῖν ἑτέροις τῆς σωτηρίας χάριν εἰδέναι. 

ἀλλὰ σφίσιν αὐτοῖς τοὺς ἄλλους Ἕλληνας. ταῦτα μιᾷ 

γνώμῃ πάντες γνόντες ἀπήντων ὀλίγοι πρὸς πολλούς" 

ἐνόμιξον γὰρ ἀποϑανεῖν μὲν αὐτοῖς μετὰ πάντων προ- 

χαταστρ. ἄκουσαν F | πολλῶν] ἄλλων F, λοιπῶν marg. Ald 
νομίζοντες FV |τοὺς “Ἑλληνας del. Emperius, τοὺς ϑηναίους 
Auger | ἀμύνεσϑαι F 29 περιειστήκει F | ἴασιν a pr. m. 
habet X** | ἄλλας τῶν V X* 28 ταῦτα] τοιαῦτα V, . αὔτα 
una littera abscisa F* | εἰδότες VX, δόντες F; μόνον sub- 
audit Rs, ἐνδόντες εἰδότες Sauppe, δεδιότες Wissowa, ὑπερι- 
δόντες Erdmann, εἴχοντες τοῖς... κινδύνοις Scheibe, an οὐ- 
δενὸς ἧττον εἰδότες | περὶ τῶν ἀγαϑῶν οἵ. 8 8, παρὰ τῶν 
&y. margo Ald | ἐνέμειναν V X, . νέμειναν F | roig συμμάχοις F 
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22 [ΔΥΣΙΟΥῚ Or: ὁ 

σήκειν, ἀγαϑοῖς δ᾽ εἶναι μετ’ ὀλίγων, καὶ τὰς μὲν 

ψυχὰς ἀλλοτρίας διὰ | τὸν ϑάνατον κεκτῆσϑαι. τὴν δ᾽ 
éx τῶν κινδύνων μνήμην ἰδίαν καταλείψειν. ἠξίουν 

δέ, οὺς μὴ μόνοι νικῷεν, οὐδ᾽ ἂν μετὰ τῶν συμμάχων 
δύνασθαι. καὶ ἡττηϑέντες μὲν ὀλίγῳ τῶν ἄλλων 

προαπολεῖσϑαι νικήσαντες δὲ χαὶ τοὺς ἄλλους ἐλευ- 

ϑερώσειν. ἄνδρες δ᾽ ἀγαϑοὶ γενόμενοι. καὶ τῶν μὲν 

σωμάτων ἀφειδήσαντες. ὑπὲρ δὲ τῆς ἀρετῆς οὐ φιλο- 

ψυχήσαντες. καὶ μᾶλλον τοὺς παρ᾽ αὑτοῖς νόμους αἰσχυ- 

νόμενοι ἢ τὸν πρὸς τοὺς πολεμίους κίνδυνον φοβού- 

μενοι. ἔστησαν μὲν τρόπαιον ὑπὲρ τῆς Ελλάδος τῶν 

βαρβάρων ἐν τῇ αὑτῶν, ὑπὲρ χρημάτων εἰς τὴν ἀλλο- 
τρίαν ἐμβαλόντων. παρὰ τοὺς ὅρους τῆς χώρας, οὕτω 

δὲ διὰ ταχέων τὸν κίνδυνον ἐποιήσαντο. ὥστε οἱ αὐ- 

τοὶ τοῖς ἄλλοις ἀπήγγειλαν τήν T ἐνθάδε ἄφιξιν τῶν 

βαρβάρων καὶ τὴν νίκην τῶν προγόνων. καὶ γάρ τοι 

οὐδεὶς τῶν ἄλλων ἔδεισεν ὑπὲρ τοῦ μέλλοντος κιν- 

δύνου. ἀλλ᾽ ἀκούσαντες ὑπὲρ τῆς αὑτῶν ἐλευϑερίας 

ἤσϑησαν. ὥστε οὐδὲν ϑαυμαστόν. πάλαι τῶν ἔργων 
γεγενημένων. ὥσπερ καινῶν ὄντων ἔτι καὶ νῦν τὴν 

ἀρετὴν αὐτῶν ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων ζηλοῦσϑαι. 

Μετὰ ταῦτα δὲ Ξέρξης ὃ τῆς Δσίας βασιλεύς, 

24 in X fol 9^ (94 ἀποϑανεῖν. ... 28 ἑλλησπόντου) 
liquore superfuso lectu difficillimum  ἀγαϑοὺς superscripto οἵ 
a m. pr. X, ἀγαϑοὺς FV | διὰ τὸν ϑιάν. del. Dobr | ἰδίαι 
superseripto v F5 τῶν post μετὰ habent F V X | post ὀλίγῳ add. 
μὲν F | ἡττηϑέντες superscripto c F | νικήσαντας μεν 25 οὐ 
φιλοψ.] ἐφιλοψ. (sic) F* | uA ov) TOUS | /// παρὰ τοὺς νόμους 
igbe eno. . φοβούμενοι om. F | τρόπαιον habent FVX | 
ἐν τῇ! ἐκ τῆς Muret 26 ἐπήγγειλαν idem | νίκην τῶν 
προγόνων habent VX, νίκην om. F | οὐδένες. ἔδεισαν 
Cob | αὑτῶν post τῆς om.  πάζαι Rs: παλαιῶν FVX 
τ μετὰ ταῦτα δὲ VX, μετὰ δὲ ταῦτα F | Ξέρξης del. 
obr , 
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καταφρονήσας uiv τῆς Ἑλλάδος, ἐψευσμένος δὲ τῆς 

ἐλπίδος. ἀτιμαξόμενος δὲ τῷ γεγενημένῳ. ἀχϑόμενος 

δὲ τῇ συμφορᾷ. ὀργιζόμενος δὲ τοῖς αἰτίοις. ἀπαϑὴς 

' ὧν κακῶν καὶ ἄπειρος ἀνδρῶν ἀγαϑῶν, δεκάτῳ ἔτει 

παρασκευασάμενος διακοσίαις μὲν καὶ χιλίαις ναυσὶν 

ἀφίκετο, τῆς δὲ πεζῆς στρατιᾶς οὕτως ἄπειρον τὸ 

πλῆϑος ἦγεν, ὥστε καὶ τὰ ἔϑνη τὰ μετ᾽ αὐτοῦ ἀκο- 

λουϑήσαντα πολὺ ἂν ἔργον εἴη καταλέξαι" ὃ δὲ μέγι- 
στον σημεῖον τοῦ πλήϑους" ἐξὸν γὰρ αὐτῷ χιλίαις 

ναυσὶ διαβιβάσαι κατὰ τὸ στενότατον τοῦ ᾿Ελλησπόντου 
M Α Y 2 - 2 , , M 3 , , τὴν πεζὴν στρατιὸν ἐκ τῆς Aoíeg εἰς τὴν Εὐρώπην. οὐκ 

ἠϑέλησεν. ἡγούμενος τὴν διατριβὴν αὑτῷ πολλὴν ceat eu 
9 ? 6 ^ M ^ , , M N - 

ἀλλ ὑπεριδὼν καὶ τὰ φύσει πεφυκότα καὶ τὰ ϑεῖα 

πράγματα xci τὰς ἀνθρωπίνας διανοίας ὁδὸν μὲν διὰ 
- , ) / - N ' - x , , 

τῆς θαλάττης ἐποιήσατο. πλοῦν δὲ διὰ τῆς γῆς ἠνάγ- 

28 

29 

xcGt γενέσϑαι. ξεύξας μὲν τὸν Ἑλλήσποντον. διο- [τος 

ούξας δὲ τὸν άϑω. ὑφισταμένου οὐδενός. ἀλλὰ τῶν 

μὲν ἀκόντων ὑπακουόντων. τῶν δὲ ἕχόντων προδι- 
΄ e N A , e δῖ ἢ 3 ΄ e 

δόντων. oi uiv γὰρ οὐχ ἱκανοὶ ἦσαν ἀμύνασϑαι. oi 
δ᾽ € ἐν / ὃ 9 / " 2 ΄ à z , 

ὑπὸ χρημάτων διεφϑαρμένοι᾽ ἀμφότερα δ᾽ ἦν αὖ- 

τοὺς τὰ πείϑοντα, κέρδος καὶ δέος. ᾿4ϑηναῖοι δ᾽ οὕτω 

διακειμένης τῆς Ἑλλάδος αὐτοὶ μὲν εἰς τὰς ναῦς ἐμ- 
2 βάντες ἐπ᾽ ' Aovsu(ovov. ἐβοήϑησαν. Δακεδαιμόνιοι δὲ 

καὶ τῶν συμμάχων ἔνιοι εἰς Θερμοπύλας ἀπήντησαν. 

διακ. μὲν καὶ χιλ. XV quA. μ. x. διακ. F | τι πλῆϑος 
Wakefield | εἴη ἔργον V | καταλέξαι habent F*VX— 28 ὃ δὲ 
VX, τὸ δὲ F | στενότατον habent FVX! | τῆς £14. F | πεξὴν 
erasum in X | ἡγούμενος... ἔσεσϑαι del. Herw | αὑτῷ] 
οὕτω Wakefield 99 ἠνάγκασεν V | δι. ρύξας corr. a man. 
sec. X | post ὑφισταμένου add. δ΄ V, δὲ X pr. in quo duae 
litterae deletae a manu sec. | προδιδόντων) προσιόντων 
Rs| ἀμύνεσϑαι F | xfoóog V 80 οὕτως ΕΥ̓͂ | ἐμβάντες F 
cf. 8 32. 40, εἰσβάντες VX 
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24 [ATZIOT| Orc: 

ἡγούμενοι διὰ τὴν στενότητα TOV χωρίων τὴν πάρο- 

δον οἷοί τ᾽ ἔσεσϑαι διαφυλάξαι. γενομένου δὲ τοῦ 

κινδύνου κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον ᾿4ϑηναῖοι μὲν ἐνί- 

κῶν τῇ ναυμαχίᾳ. “ακεδαιμόνιοι δέ. οὐ ταῖς ψυχαῖς 

ἐνδεεῖς γενόμενοι. ἀλλὰ τοῦ πλήϑους ψευσϑέντες καὶ 
κι M ^ δ ev , 2 

οὺς φυλάξειν ὥοντο x«i πρὸς oUg κινδυνεύσειν ἔμελ- 
7 , A 3 E: , M 2 ; , λον. {διεφϑάρησαν» οὐχ ἡττηϑέντες τῶν ἐναντίων. 

Vrro| ἀλλ᾽ ἀποθανόντες οὗπερ ἐτάχϑησαν μάχεσϑαι᾽ τού- 

82 

33 

τῷ δὲ τῷ τρόπῳ τῶν uiv δυστυχησάντων. τῶν δὲ τῆς 
παρόδου κρατησάντων. οἱ μὲν ἐπορεύοντο ἐπὶ τήνδε 

τὴν πόλιν. οἱ δ᾽ ἡμέτεροι πρόγονοι πυϑόμενοι μὲν 

τὴν γεγενημένην “ακεδαιμονίοις συμφοράν, ἀποροῦντες 

ὃὲ τοῖς περιεστηκόσι πράγμασιν. εἰδότες [δ᾽] ὅτι. εἶ 

μὲν κατὰ γῆν τοῖς βαρβάροις ἀπαντήσονται. ἐπιπλεύ- 

σαντες χιλίαις ναυσὶν ἐρήμην τὴν πόλιν λήψονται. εἶ 

δὲ εἰς τὰς τριήρεις ἐμιβήσονται. ὑπὸ τῆς πεζῆς στρα- 

τιᾶς ἁλώσονται. ἀμφότερα δὲ οὐ δυνήσονται. ἀμύνα- 
σϑαί τε καὶ φυλακὴν ἱχανὴν καταλιπεῖν. δυοῖν δὲ 

προλειμένοιν. πότερον χρὴ τὴν πατρίδα ἐκλιπεῖν ἢ 

μετὰ τῶν βαρβάρων γενομένους καταδουλώσασϑαι τοὺς 

Ἕλληνας. ἡγησάμενοι κρεῖττον εἶναι par ἀρετῆς καὶ 

πενίας καὶ φυγῆς ἐλευϑερίαν ἢ μετ᾽ ὀνείδους καὶ 

πλούτου δουλείαν τῆς πατρίδος. ἐξέλιπον ὑπὲρ τῆς 

oioí] oiov X 81 τὰς ψυχὰς marg. Ald | o?6] ὧν malit 
Erdmann | συμφυλάξειν Dobr | κινδυνεύειν F | διεφϑάρησαν 
add. Jacobs cf. Isocr. IV 92, ἐδυστύχησαν aut συμφορᾷ ἐχρήσαντο 
Rs, ἠτύχησαν (Ὁ. ἀπώλοντο Scheibe | ud y ccc. del. Hirschig 
coll. Lye. 48 32 τοῦτον δὲ τὸν τρόπον marg. Ald | πειϑόμενοι, 
μὲν τῆι γεγενημένη... Acx. συμφορᾶι V | δ᾽ del. Rs | sí μὲν 
supra versum add. F* | κατὰ γῆς VX | ἀμύνεσθαι V, ἀμύνα- 
σϑαί τε om. F 33 δυεῖν V | ἐκλιπεῖν marg. Ald: ἐκκλίνειν 
ΥΧ. καταλιπεῖν F cf. 8 40 Isocr. IV 99 | καὶ φυγῆς del. 
Schoell | x«l ante πλούτου non deest in F* 
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'"EAAdóog τὴν πόλιν. ἵν᾽ ἐν μέρει πρὸς ἑκατέραν ἀλλὰ 

μὴ πρὸς ἀμφοτέρας ἅμα τὰς δυνάμεις | κινδυνεύ- [Is 
σωσιν᾽ ὑπεκϑέμενοι δὲ παῖδας καὶ γυναῖκας καὶ μητέ. 

ρας εἰς Σαλαμῖνα. συνήϑροιζον καὶ τὸ τῶν ἄλλων 

συμμάχων ναυτικόν. οὐ πολλαῖς δ᾽ ὕστερον ἡμέραις 

ἦλθε καὶ T πεζὴ στρατιὰ καὶ τὸ ναυτικὸν τὸ τῶν 

βαρβάρων. ὃ τίς οὐκ ἂν ἰδὼν ἐφοβήϑη. ὡς μέγας καὶ 

δεινὸς τῇδε τῇ πόλει κίνδυνος ὑπὲρ τῆς τῶν ᾿Ελλή- 
νῶν ἐλευϑερίας ἠγωνίσϑη; ποίαν δὲ γνώμην εἶχον ἢ 

οἱ ϑεώμενοι τοὺς ἐν ταῖς ναυσὶν ἐκείναις. οὔσης καὶ 

τῆς αὑτῶν σωτηρίας ἀπίστου καὶ τοῦ προσιόντος κιν- 

δύνου. ἢ οἱ μέλλοντες ναυμαχήσειν ὑπὲρ τῆς φιλότη. 

τος. ὑπὲρ τῶν ἄϑλων τῶν ἐν Σαλαμῖνι; oig τοσοῦ- 

τον πανταχόϑεν περιειστήκει πλῆϑος πολεμίων. ὥστε 

ἐλάχιστον μὲν αὐτοῖς εἶναι τῶν παρόντων κακῶν τὸ 
ϑάνατον τὸν αὑτῶν προειδέναι. μεγίστην δὲ συμφο- 

Q&v, (ἃν ὑπὸ τῶν βαρβάρων εὐτυχησάντων τοὺς ὑπεκτε- 

ϑέντας ἤλπιξον πείσεσϑαι. ἦ που διὰ τὴν ὑπάρχου.- 

σαν ἀπορίαν πολλάκις μὲν ἐδεξιώσαντο ἀλλήλους. 

εἰχότως δὲ σφᾶς αὐτοὺς ὠλοφύραντο. εἰδότες μὲν τὰς 

σφετέρας ναῦς ὀλίγας οὔσας. ὁρῶντες δὲ πολλὰς τὰς 

τῶν πολεμίων. ἐπιστάμενοι ὃὲ τὴν μὲν πόλιν ἠρημῶω- 

94 ὑπερϑέμενοι (510)... ναυτικὸν laudat lex. Vind 181 
χαὶ μητέρας om. F lex. Vind, καὶ πατέρας add. Schoell | ἢἦλ- 
ϑὲεν V | ἰδὼν οὐκ àv F | ὡς F, ἧς V, οἷος m. sec., .ς m. pr. 
X | vij om. pr. XV, add. m. sec. X 95 εἶχον ἢ om. F | 
καὶ τοῦ] ὑπὲρ τοῦ Emperius, malim τοσούτου | ὑπὲρ τῆς 
φιλότητος del Emperius, ὑπὲρ τῶν φιλτάτων τῶν ἐν 2. 
Cob | ἄϑλων] ἄλλων F | Σαλαμῖνι; οἷς Markl: σαλαμινίοις 
VX, σαλαμῖνι F 96 τὸ ante ϑάνατον]) τὸν F V, τὸ. erasa 
una littera X | αὑτῶν] αὐτὸν pr. XF, αὑτῶν m. sec. X | ἃ 
add. Tayl  ὑπεκτεϑέντες F | post ἤλπιζον litterae tres erasae 
F 97 εἰδότες) ἰδόντες F | τὰς σφετέρας om. F | μὲν 
ante πόλιν postea add. m. pr. X 
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Ísocr. , b N , / M N 

ivogg | Μένην, τὴν δὲ χώραν πορϑουμένην xci μεστὴν 

38 

- ΄ ς E δὲ / : [j , δ᾽ 2 s 
τῶν βαρβάρων. ἱερῶν δὲ καιομένων, ἁπάντων δ᾽ ἐγγὺς 

ὄντων τῶν δεινῶν. ἀκούοντες δ᾽ ἐν ταὐτῷ συμμεμειγ- 

μένου ᾿Ελληνικοῦ καὶ βαρβαρικοῦ παιῶνος. παρακε- 

λευσμοῦ δ᾽ ἀμφοτέρων καὶ κραυγῆς τῶν διαφϑειρο- 
Isocr. , M Ὁ , ^ E: ἘΣ - M 
IV τ μενῶν. και τῆς ϑαλάττης wears τῶν νεκρῶν. και 

39 

40 

πολλῶν uiv συμπιπτόντων καὶ φιλίων καὶ πολεμίων 

ναυαγίων. ἀντιπάλου δὲ πολὺν χρόνον οὔσης τῆς ναυ- 
, E M M , N -— 

μαχίας δοχοῦντες τοτὲ μὲν νενικηκέναι καὶ σεσῶσϑαι. 

τοτὲ δ᾽ ἡττῆσϑαι καὶ ἀπολωλέναι. ἢ που διὰ τὸν πα- 
oóvr« φόβον πολλὰ μὲν ὠήϑησαν ἰδεῖν ὧν οὐκ εἶδον, 

πολλὰ δ᾽ ἀχοῦσαι ὧν οὐκ ἤκουσαν. ποῖαι δ᾽ οὐχ ἵκε- 
» » 2 , ^ - 3 / 2 , 

τεῖαι ϑεῶν ἐγένοντο ἢ ϑυσιῶν ἀναμνήσεις. ἔλεός τὲ 

παίδων καὶ γυναικῶν πόϑος οἶχτός vt πατέρων καὶ 

μητέρων. λογισμὸς Ó', εἰ δυστυχήσειαν, τῶν μελλόν- 

τῶν ἔσεσϑαι χαχῶν; τίς οὐκ ἂν ϑεῶν ἠλέησεν αὐτοὺς 
δ N ^ , - , ^ , 9 , 

ὑπὲρ τοῦ μεγέϑους τοῦ xivÓUvov; ἢ τίς ἀνθρώπων 

οὐκ ἂν ἐδάκρυσεν; ἢ τίς τῆς τόλμης αὐτοὺς οὐκ ἂν 

ἠγάσϑη; x πολὺ πλεῖστον ἐκεῖνοι κατὰ τὴν ἀρετὴν 
e , 5 , / M 3 » , 

ἁπάντων ἀνθρώπων διήνεγκαν καὶ ἐν τοῖς βουλεύμασι 

καὶ ἐν τοῖς τοῦ πολέμου κινδύνοις. ἐκλιπόντες μὲν 
3 

τὴν πόλιν. εἰς τὰς ναῦς ἐμβάντες. τὰς δ᾽ αὑτῶν qv 7 . εἰς τὰς ναῦς μβαντὲες. ς ῶ 

μεστὴν «οὖσαν» Herw | πυνϑανόμενοι δὲ ἱερῶν μὲν pp. 
Scheibe, ἱερὰ δὲ καιόμενα, ἅπαντα δ᾽ ἐγγὺς ὄντα τὰ δεινά 
Markl, ἱερῶν cvs . . ἁπάντων τ᾽ hs 38 συμμεμιγμένως F | 
παίωνος F, παιῶνος pr. V pr. X, παιᾶνος m. sec. et V et X 
μεστῆς (οὔσης) Herw | φίλων F | πολεμίων καὶ νανυαγ. F 
voveysiov pr. X, rasura corr. | x«l πολλῶν... ναυαγίων 
laud. lex. Vind. 126 omissis vocibus καὶ φιλίων 39 ἰδεῖν ἃ 
οὐκ malit Erdmann | δ᾽ OT δ᾽ οὐκ 1j Cont | θεῶν] ϑεῷ F| 
zó90c]| πένϑος marg. Ald | | λογισμός vs Steph | κακῶν ἔσεσϑαι 
F 40 τοῦ μεγέϑους om. P | d ante τῆς om. F | «$- 
τοὺς (post τόλμης) αὐτῶν FV | ἦ πολὺ pr. XV, 5 πολὺ m. 
sec. XF 
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ψυχὰς ὀλίγας οὔσας ἀντιτάξαντες τῷ πλήϑει τῷ τῆς 

'"Adíag. ἐπέδειξαν δὲ πᾶσιν ἀνθρώποις, νικήσαντες τῇ 41 
ναυμαχίᾳ, ὅτι κρεῖττον μετ᾽ ὀλίγων ὑπὲρ τῆς ἐλευϑε- 

οίας κινδυνεύειν ἢ μετὰ πολλῶν βασιλευομένων ὑπὲρ 
τῆς αὑτῶν δουλείας. πλεῖστα δὲ καὶ κάλλιστα ἐκεῖνοι 13 
ὑπὲρ τῆς τῶν “Ελλήνων ἐλευϑερίας συνεβάλοντο. στρα. 
τηγὸν μὲν Θεμιστοκλέα, ἱκανώτατον εἰπεῖν καὶ [τοὺς 

γνῶναι καὶ πρᾶξαι. ναῦς δὲ πλείους τῶν ἄλλων συμ. 
μάχων. ἄνδρας δ᾽ ἐμπειροτάτους. καὶ γὰρ τίνες ἂν 
τούτοις τῶν ἄλλων Ἑλλήνων ἤρισαν γνώμῃ καὶ πλή- 
ϑει καὶ ἀρετῇ; ὥστε δικαίως μὲν ἀναμφισβήτητα τάρι.- 43 

στεῖα τῆς ναυμαχίας ἔλαβον παρὰ τῆς Ελλάδος, εἰἶκό- 

τῶς δὲ τὴν εὐτυχίαν ὁμονοοῦσαν τοῖς κινδύνοις ἐχτή- 

σαντο. γνησίαν δὲ καὶ αὐτόχϑονα τοῖς ἐκ τῆς ᾿Ασίας 

βαρβάροις τὴν αὑτῶν ἀρετὴν ἐπεδείξαντο. 

Ἔν μὲν οὖν τῇ ναυμαχίᾳ τοιούτους αὑτοὺς παρα- 44 
σχόντες καὶ πολὺ πλεῖστον τῶν κινδύνων μετασχόντες 

τῇ ἰδίᾳ ἀρετῇ κοινὴν τὴν ἐλευϑερίαν καὶ τοῖς ἄλλοις 

ἐχτήσαντο᾽ ὕστερον δὲ Πελοποννησίων διατειχι. τος 

τᾷ πλήϑει.. .. Ἀσίας] πλήϑει τοσούτῳ F 41 δὲ] καὶ 
V, δὲ καὶ Rs | post ὀλίγων add. αὐτοκρατουμένων vel δημοκρα- 
τουμένων vel sovouovuévov Bs, πολιτευομένων Scheibe coll. 
Polyb. IV 76,2 | ante ἐλευϑερίας desiderat κοινῆς vel ἑτέρων 
Rs | βασιλευομένους malit Erdmann αὑτῶν geminavit Εἰ", 
ἑτέρων Tayl | δουλείας] δουλεύειν V 42 τῶν ante 'EAL 
om. FV | εἰπεῖν om. V | ἁπάντων post ἄλλων add. F  συμ- 
iéycov| συμπάντων Schoell coll. loco Isocrateo, sed cum hac 
sententia, quae sequuntur, non conveniunt | x«i γὰρ Dobr: 
καίτοι FVX, καὶ γάρ τοι Hs 43 ἀναμφισβητήτως VX | 
τἀριστεῖα Rs: ἀριστεῖα FV X | ὁμολογοῦσαν Rs, sed est: per 
perieula ad felicitatem et concordiam pervenerunt 44 οὖν 
supra versum add. F | παρασχόντες m. sec. X: παρέχοντες 
pr. XFV | x«l... μετασχόντες om. F | καὶ ante τοῖς om. 
VX  τειχιξόντων X, sed cf. Isocratem 
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28 [ΔΥΣΙΟΥῚ Or. 2. 

/ δὴ 5 / M 2 / M - ΄ 
ζόντων τὸν ᾿Ισϑμόν. καὶ ἀγαπώντων μὲν τῇ σωτηρίᾳ, 

νομιξόντων δ᾽ ἀπηλλάχϑαι τοῦ κατὰ ϑάλατταν κινδύ- 

vov, καὶ διανοουμένων τοὺς ἄλλους Ἕλληνας περιιδεῖν 

ὑπὸ τοῖς βαρβάροις γενομένους. ὀργισϑέντες ᾿4ϑηναῖοι 

συνεβούλευον αὐτοῖς. εἰ ταύτην τὴν γνώμην ἕξουσι, 

περὶ ἅπασαν τὴν Πελοπόννησον τεῖχος περιβαλεῖν" εἶ 

γὰρ αὐτοὶ ὑπὸ τῶν» Ἑλλήνων προδιδόμενοι μετὰ 
- , 2, 3/1252 2 , / , 

τῶν βαρβάρων ἔσονται. οὔτ᾽ ἐκείνοις δεήσειν χιλίων 
M 2, , 2 , » 9 3 -»" ^ νεῶν οὔτε τούτους ὠφελήσειν TO ἐν | ̓ Ισϑμῷ τεῖχος" 

ἀκινδύνως γὰρ ἔσεσϑαι τὴν τῆς ϑαλάττης ἀρχὴν βασι- 

λέως. διδασκόμενοι δὲ καὶ νομίζοντες αὐτοὶ μὲν ἄδικά 
τε ποιεῖν καὶ κακῶς βουλεύεσϑαι. ᾿4ϑηναίους δὲ δί- 

καιά τὲ λέγειν χαὶ τὰ βέλτιστα αὐτοῖς παραινεῖν, 

ἐβοήϑησαν εἰς Πλαταιάς" ἀποδράντων δὲ ὑπὸ νύχτα 

τῶν πλείστων συμμάχων ἔκ τῶν τάξεων διὰ τὸ πλῆ- 
M /, Y ἧς M M - 

ϑος τῶν πολεμίων. Ζακεδαιμόνιοι μὲν καὶ Τεγεᾶται 

τοὺς βαρβάρους ἐτρέψαντο. ᾿4ϑηναῖοι ὃὲ καὶ Πλαται- 
tie πάντας τοὺς Ἕλληνας ἐνίκων μαχόμενοι τοὺς ἀπο- 

γνόντας τῆς ἐλευϑερίας καὶ ὑπομείναντας τὴν δου- 

λείαν. ἐν ἐκείνῃ δὲ τῇ ἡμέρα καλλίστην τελευτὴν τοῖς 
, NI 2 , , ^N ^ 2 

προτέροις κινδύνοις ἐπιϑέντες. βέβαιον μὲν τὴν &Aev- 

ϑερίαν τῇ Εὐρώπῃ κατειργάσαντο, ἐν ἅπασι δὲ τοῖς 

κινδύνοις δόντες ἔλεγχον τῆς ἑαυτῶν ἀρετῆς, καὶ μό- 

νοι καὶ μεϑ' ἑτέρων. καὶ πεζομαχοῦντες (xoi ναυμα- 

τὴν σωτηρίαν F, τῇ αὑτῶν σωτηρίᾳ Markl. eoll. Isocrate | 
ANE F 45 oi &nvoior F | συνεβούλευσαν superscripto 
ov F | ἔχουσι malit Rs | τῶν add. Rs τούτοις V | τοῦ post 
ἀρχὴν add. m. sec. X 46 διδασκόμενοι δὴ καὶ Hs | καλῶς 
pr. X*, corr. à m. sec. ᾿ἀποδρασάντων (sic) ). συμμάχων 
habet lex. Vind. 181 | ὑπὸ νύχτα] ἴῃ margine ἀντὶ τοῦ διὰ vvx- 
τός VX | ante ὁπογυύντας unius litterae rasura V 47 ἐπι- 
τιϑέντες κινδύνοις F βεβαίαν m. sec. X | x«i ναυμαχοῦν- 
τες add. m. sec. X 
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qoUvrsg», καὶ πρὸς {(τοὺς» βαρβάρους καὶ πρὸς τοὺς 

Ἕλληνας. ὑπὸ πάντων ἠξιώϑησαν. καὶ μεϑ’ ὧν &xw- 

δύνευον καὶ πρὸς οὺς ἐπολέμουν. ἡγεμόνες γενέσϑαι 

τῆς Ἑλλάδος. 

ὙὙστέρῳ δὲ χρόνῳ ᾿Ελληνικοῦ πολέμου καταστάντος 45 
διὰ ζῆλον τῶν γεγενημένων καὶ φϑόνον τῶν zxexg«y- 

μένων. μέγα μὲν ἅπαντες φρονοῦντες. μιχρῶν δ᾽ 

ἐγκλημάτων ἕκαστοι δεόμενοι, ναυμαχίας ᾿4ϑηναί- | 115 

oig πρὸς Αἰγινήτας καὶ τοὺς ἐκείνων συμμάχους γενο- 

μένης ἑβδομήκοντα τριήρεις αὐτῶν ἐλάμβανον. πο- 49 

λιορχούντων δὲ χατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον Αἴγυπτόν τὲ 

καὶ Αἴγιναν, καὶ τῆς ἡλικίας ἀπούσης ἔν τὲ ταῖς ναυσὶ 

καὶ ἐν τῷ πεξῷ στρατεύματι, Κορίνϑιοι καὶ οἱ ἐκεί- 

νῶν σύμμαχοι. ἡγούμενοι ἢ εἰς ἔρημον τὴν χώραν 

ἐμβαλεῖν ἢ ἐξ Αἰγίνης ἄξειν τὸ στρατόπεδον, ἐξελ. 

ϑόντες πανδημεὶ Γεράνειαν κατέλαβον ᾿Δϑηναῖοι δὲ 50 

τῶν μὲν ἀπόντων, τῶν δ᾽ ἐγγὺς ὄντων. οὐδένα ἔτόλ. 

μησαν μεταπέμψασθαι" ταῖς δ᾽ αὑτῶν ψυχαῖς πιστεύ. 

σαντες καὶ τῶν ἐπιόντων καταφρονήσαντες οἱ γεραί. 

τερον καὶ οἱ τῆς ἡλικίας ἐντὸς γεγονότες ἠξίουν αὐτοὶ 

μόνοι τὸν κίνδυνον ποιήσασθαι. οἱ μὲν ἐμπειρίᾳ τὴν 51 

ἀρετήν, οἱ δὲ φύσει κεκτημένοι" καὶ οἱ μὲν αὐτοὶ πολ. 

λαχοῦ ἀγαϑοὶ γεγενημένοι. οἱ δ᾽ ἐκείνους μιμούμενοι. 

τῶν μὲν πρεσβυτέρων ἄρχειν ἐπισταμένων. τῶν δὲ 

τοὺς add. Rs 48 καταστάντος] ἐπιστάντος marg. 
Ald | ἕκαστοι] ἅπαντες F | ἔλαβον Herw 49 ἡλικίας 
ἀπούσης] κιλικίας ἁπάσης F | ἔν vs πεζῷ στρατεύματι καὶ 
ναυσὶ F | ἄξειν ex ἄγειν corr. F5, ἀπάξειν Hs, αὐτοὺς add. 
Herw | ἐλϑόντες F | Γεράνειαν cf. Harpocr. s. v. 50 μέμ- 
ψασϑαι F | ψυχαῖς) γνώμαις F | πιστεύσαντες super- 
scripto ov F | ἡλικ. οὐκ ἐντὸς margo Ald 51 αὐτοὶ] 
αὐτῶν F 
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59 νεωτέρων TO ἐπιταττόμενον ποιεῖν δυναμένων. Mvoo- 

84 

55 

νίδου στρατηγοῦντος ἀπαντήσαντες αὐτοὶ εἷς τὴν 

“Μεγαρικὴν ἐνίκων μαχόμενοι ἅπασαν τὴν δύναμιν τὴν 

ἐχείνων τοῖς ἤδη ἀπειρηχόσι καὶ τοῖς οὔπω δυναμέ. 

νοις. τοὺς εἰς τὴν σφετέραν ἐμβαλεῖν ἀξιώσαντας. εἷς 

τὴν ἀλλοτρίαν ἀπαντήσαντες. τρόπαιον δὲ στήσαντες 

καλλίστου μὲν αὐτοῖς ἔργου. αἰσχίστου δὲ τοῖς πολε- 
μίοις. οἱ μὲν οὐκέτι τοῖς σώμασιν. οἱ δ᾽ οὔπω δυνά- 

μένοι. ταῖς δὲ ψυχαῖς ἀμφότεροι χρείττους γενόμενοι. 

μετὰ καλλίστης δόξης εἷς τὴν αὑτῶν ἀπελθόντες οἱ 

μὲν πάλιν ἐπαιδεύοντο, οἱ δὲ περὶ τῶν λοιπῶν ἐβου- 
λεύοντο. 

Καϑ' ἕκαστον μὲν οὖν οὐ ῥάδιον τὰ ὑπὸ πολλῶν 
κινδυνευϑέντα ὑφ᾽ ἑνὸς ῥηϑῆναι. οὐδὲ τὰ ἐν ἅπαντι 

τῷ χρόνῳ πραχϑέντα ἕν μιᾷ ἡμέρᾳ δηλωϑῆναι. τίς 
γὰρ ἂν ἢ λόγος ἢ χρόνος ἢ ῥδήτωρ ἱκανὸς γένοιτο 

μηνῦσαι τὴν τῶν ἐνθάδε κειμένων ἀνδρῶν ἀρετήν; 

μετὰ πλείστων γὰρ πόνων καὶ φανερωτάτων ἀγώνων 

καὶ καλλίστων κινδύνων ἐλευϑέραν μὲν ἐποίησαν τὴν 
Isocr. ς /S 5 ΚΟ * δ - EU Ελλάδα. μεγίστην δ᾽ ἀπέδειξαν τὴν ἑαυτῶν za- 

56 

τρίδα. ἑβδομήκοντα uiv ἔτη τῆς ϑαλάττης ἄρξαντες, 

ἀστασιάστους δὲ παρασχόντες τοὺς συμμάχους, οὐ τοῖς 

ὀλίγοις τοὺς πολλοὺς δουλεύειν ἀξιώσαντες. ἀλλὰ τὸ 

ἴσον ἔχειν ὕπαντας ἀναγκάσαντες, οὐδὲ τοὺς συμμά- 

χους ἀσϑενεῖς ποιοῦντες. ἀλλὰ κἀκείνους ἰσχυροὺς 

χαϑιστάντες. καὶ τὴν αὑτῶν δύναμιν τοσαύτην ἐπι. 

δείξαντες. ὥσϑ᾽ ὃ μέγας βασιλεὺς οὐκέτι τῶν ἀλλο- 

52 {πρὸς τοὺς εἰς Markl | τοὺς supra versum add. F 
53 οἱ δ᾽ οὔπω] οὐδ᾽ οὔπω ΕΥ̓ | (ἑαυτῶν κρείττους malit 
Rs | τῶν λοιπῶν cf. Isocr. IV 92 54 οὖν om. X | ῥηϑή- 
σεσϑαι superscripto -vo. F | £v» μικρῷ ἡμέρας μέρει Herw 
δῦ πλείστων] πλειόνων F 



p. 196. ἘΠΙΤΑΦΙΟΣ 91 

τρίων ἐπεϑύμει. ἀλλ᾽ ἐδίδου τῶν ἑαυτοῦ καὶ περὶ 
τῶν λοιπῶν ἐφοβεῖτο, καὶ οὔτε τριήρεις ἐν ἐκείνῳ τῷ 51 

χρόνῳ ἐκ τῆς Aoíag ἔπλευσαν, οὔτε τύραννος ἐν τοῖς 

Ἕλλησι κατέστη. οὔτε “Ἑλληνὶς πόλις ὑπὸ τῶν βαρ. 

βάρων ἠνδραποδίσϑη" τοσαύτην σωφροσύνην καὶ δέος 

ἡ τούτων ἀρετὴ πᾶσιν ἀνθϑοώποις παρεῖχεν. ὧν ἕνεκα 

δεῖ μόνους καὶ προστάτας τῶν Ἑλλήνων καὶ ἡγεμόνας 

τῶν πόλεων γίγνεσϑαι. 

᾿Επέδειξαν δὲ καὶ ἐν ταῖς δυστυχίαις τὴν ἑαυτῶν 58 

ἀρετήν. ἀπολομένων γὰρ τῶν νεῶν ἐν ᾿Ελλησπόντῳ 
εἴτε ἡγεμόνος κακίᾳ εἴτε ϑεῶν διανοίᾳ, καὶ συμφορᾶς 

ἐκείνης μεγίστης γενομένης καὶ ἡμῖν τοῖς δυστυχήσασι 

καὶ τοῖς ἄλλοις Ἕλλησιν. ἐδήλωσεν οὐ πολλῷ χρόνῳ 

ὕστερον ὅτι x τῆς πόλεως δύναμις τῆς Ἑλλάδος ἦν 

σωτηρία. ἕτέρων γὰρ ἡγεμόνων γενομένων ἐνίκησαν 59 

μὲν ναυμαχοῦντες τοὺς Ἕλληνας οἱ πρότερον εἰς τὴν 

ϑάλατταν οὐκ ἐμβαίνοντες. ἔπλευσαν δ᾽ εἰς τὴν Εὐ- 

ρώπην. δουλεύουσι δὲ πόλεις τῶν Ἑλλήνων. τύραννοι 

δ᾽ ἐγκαϑεστᾶσιν. οἱ μὲν μετὰ τὴν ἡμετέραν συμφο- 

ocv, οἱ δὲ μετὰ τὴν νίκην τῶν βαρβάρων. ὥστ᾽ ἄξιον 60 

ἣν ἐπὶ τῷδε τῷ τάφῳ τότε κείρασϑαι τῇ ᾿Ελλάδι καὶ 
πενϑῆσαι τοὺς ἐνθάδε κειμένους. ὡς συγκαταϑαπτο- 

57 ἔδει. .. γενέσϑαι Markl | τῶν ante πόλεων om. X | 
πολέμων Sauppe 58 ἐπεδείξαντο Hirschig, sed cf. 69 εἴτε 
τοῦ hy. F | ἡγεμόνων ex cod. vetere margo Ald | ϑεῶν 
δυσνοία Cob | δυστυχήσασι... ἐδήλωσαν οὐ om. F | 
ἐδήλωσεν X!, ἐδήλωσαν V, cf. XIII 13 59 γενομένων 
ἡγεμόνων F | τὴν ante Eoo. om ew Syxad sero, Steph: 
ἐγκαϑιστᾶσι FVX 60 ὥστε ἄξιον ἦν £v τῷδε τῷ τάφῳ 
ἀποκείρασϑαι τῇ Βλλάδι Bekk. An. I 129 s. ἀποκείρομαι. 
ὥστε". κειμένους Schol. Aesch. III 211. διότι ἄξιον am ἐπὶ 
τῷ τάφῳ τῷ τῶν £v Σαλαμῖνι τελευτησάντων κείρασϑαι τὴν ᾿Ελ- 
λάδα ὡς συγκαταϑαπτομένης τῇ ἀρετῇ αὐτῶν τῆς ἐλευϑερίας 
Ar. Rhet. III 10 cf. Blass, Att. Ber. I? 438 
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32 [4TXIOT| Or. 2. 

μένης τῆς αὑτῶν ἐλευϑερίας τῇ τούτων ἀρετῇ" ὡς Óv- 
στυχὴς μὲν ἡ ̓ Ελλὰς τοιούτων ἀνδρῶν ὀρφανὴ ytvo- 

μένη, εὐτυχὴς δ᾽ ὁ τῆς ᾿Ζ4σίας βασιλεὺς ἑτέρων ἡγε- 

μόνων λαβόμενος" τῇ μὲν γὰρ τούτων στερηϑείσῃ 

δουλεία περιέστηκε. τῷ δ᾽ ἄλλων ἀρξάντων ξῆλος 
ἐγγίγνεται τῆς τῶν προγόνων διανοίας. 

᾿Δλλὰ ταῦτα μὲν ἐξήχϑην ὑπὲρ πάσης ὀλοφύρα. 

σϑαι τῆς Ελλάδος" ἐκείνων δὲ τῶν ἀνδρῶν ἄξιον καὶ 

ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ μεμνῆσϑαι. οἱ φεύγοντες τὴν δου. 

λείαν καὶ περὶ τοῦ δικαίου μαχόμενοι καὶ ὑπὲρ τῆς 

δημοκρατίας στασιάσαντες πάντας πολεμίους κεκτη- 

μένοι εἰς τὸν Πειραιᾶ κατῆλθον. οὐχ ὑπὸ νόμου 

ἀναγκασϑέντες. ἀλλ᾽ ὑπὸ τῆς φύσεως πεισϑέντες. και- 

νοῖς κινδύνοις τὴν παλαιὰν ἀρετὴν τῶν προγόνων 

μιμησάμενοι. ταῖς αὑτῶν ψυχαῖς κοινὴν τὴν πόλιν καὶ 

τοῖς ἄλλοις κτησόμενοι. ϑάνατον μετ᾽ ἐλευϑερίας ci- 

ρούμενοι ἢ βίον μετὰ δουλείας. οὐχ ἧττον ταῖς συμ- 

φοραῖς αἰσχυνόμενοι ἢ τοῖς ἐχϑροῖς ὀργιζόμενοι. μᾶλ- 

λον βουληϑέντες ἐν τῇ αὑτῶν ἀποϑνήσκειν ἢ ζῆν τὴν 

ἀλλοτρίαν οἰκοῦντες. συμμάχους uiv ὕρχους καὶ Gvv- 

ϑήκας ἔχοντες. πολεμίους δὲ τοὺς πρότερον ὑπάρχον. 

τας χαὶ τοὺς πολίτας τοὺς ἑαυτῶν. ἀλλ᾽ ὅμως οὐ τὸ 

πλῆϑος τῶν ἐναντίων φοβηϑέντες. ἀλλ᾽ ἐν τοῖς σώ- 

μασι τοῖς ἑαυτῶν κινδυνεύσαντες. τρόπαιον μὲν τῶν 

πολεμίων ἔστησαν. μάρτυρας δὲ τῆς αὑτῶν ἀρετῆς 

αὑτῶν ante ἐλευϑ'. del. Schoell | περιέστηκεν V τῷ] τῶν 
F | ξῆλος] οὐδεὶς ζῆλος F, quod Schoell tuetur 61 ὑπὲρ 
πάσης est in F* quoque ἄξιον καὶ] de F dubitatur, fort. inest 
ἄξιον ἦν | post πάντας add. τοὺς Πελοποννησίους Rs, ἀνϑρώ- 
πους Hertlein 62 χκτησόμενοι Emperius: κτησάμενοι F V X | 
προαιρούμενοι vel μᾶλλον cio. Cont | ante οὐχ ἧττον add. 
ὡς Ε 
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ἐγγὺς ὄντας τοῦδε τοῦ μνήματος τοὺς “ακεδαιμονίων 

víQovg παρέχονται. xci γάρ τοι μεγάλην μὲν ἀντὶ 

μικρᾶς ἀπέδειξαν τὴν πόλιν. ὁμονοοῦσαν δὲ ἀντὶ στα. 

σιαξζούσης ἀπέφηναν. τείχη δὲ ἀντὶ τῶν καϑῃρημένων 

ἀνέστησαν. οἱ δὲ κατελθόντες αὐτῶν. ἀδελφὰ τὰ βου- 

λεύματα τοῖς ἔργοις τῶν ἐνϑάδε κειμένων ἐπιδεικνύν. 

τες. οὐκ ἐπὶ τιμωρίαν τῶν ἐχϑοῶν ἀλλ᾽ ἐπὶ σωτηρίαν 

τῆς πόλεως érQ(zovro, καὶ οὔτε ἐλαττοῦσϑαι δυνάμε. 

νοι οὔτ᾽ αὐτοὶ πλέον ἔχειν δεόμενοι τῆς μὲν αὑτῶν 

ἐλευϑερίας καὶ τοῖς βουλομένοις δουλεύειν μετέδοσαν. 

τῆς δ᾽ ἐκείνων δουλείας αὐτοὶ μετέχειν οὐκ ἠξίωσαν. 

ἔργοις δὲ μεγίστοις καὶ καλλίστοις ἀπελογήσαντο. 

ὅτι οὐ κακίᾳ τῇ αὑτῶν οὐδ᾽ ἀρετῇ {τῇ τῶν πολεμίων 
πρότερον ἐδυστύχησεν 13 πόλις" ci γὰρ στασιάσαντες 

πρὸς ἀλλήλους βίᾳ παρόντων Πελοποννησίων καὶ τῶν 

ἄλλων ἐχϑοῶν εἰς τὴν αὑτῶν οἷοί τε ἐγένοντο κατελ. 

ϑεῖν. δῆλον ὅτι ῥαδίως ἂν ὁμονοοῦντες πολεμεῖν αὐ- 

τοῖς ἐδύναντο. 

᾿Εκεῖνοι μὲν οὖν διὰ τοὺς ἐν Πειραιεῖ κινδύνους 

ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων ζηλοῦνται" ἄξιον δὲ καὶ τοὺς 

ξένους τοὺς ἐνθάδε χειμένους ἐπαινέσαι. οἱ τῷ πλή. 

$e. βοηϑήσαντες καὶ περὶ τῆς ἡμετέρας σωτηρίας μα. 

χόμενοι. πατρίδα τὴν ἀρετὴν ἡγησάμενοι. τοιαύτην 

τοῦ βίου τελευτὴν ἐποιήσαντο ἀνθ᾽ ὧν ἡ πόλις αὐ- 

τοὺς καὶ ἐπένθησε καὶ ἔϑαψε δημοσίᾳ. καὶ ἔδωκεν 

69 Λακεδαιμονίους FV | τάφους om. F  καϑηραμένων (sic) 
F* καὶ post ro: add. marg. Ald | νέα add. Tur. ante ἀντὶ 
aut ante ἀνέστησαν 64 οὔτ᾽ αὐτοὶ... δεόμενοι om. F | 
μετέδωκαν X | τῆς ex τοῖς ἃ m. pr. corr. X | οὐκ, om. F 
65 τῇ add. Hertlem | πρότερον... στασιάσαντες in margine 
habet F* | post παρόντων add. τῶν Hertlein, sed cf. 8 44 
ἐγένοντο habent F V X! | ἂν supra versum add. F* 66 ἐπέν- 
ϑήσεν V | ἔϑαψεν V 

Lvsras. Ed. maior 3 

64 
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34 [4T.ZIOT) Or. 2, 

ἔχειν αὐτοῖς τὸν ἅπαντα χρόνον τὰς αὐτὰς τιμὰς τοῖς 

ἀστοῖς. 

Οἱ δὲ νῦν ϑαπτόμενοι. βοηϑήσαντες Κορινϑίοις 

ὑπὸ παλαιῶν | φίλων ἀδικουμένοις καινοὶ σύμμαχοι 

γενόμενοι. οὐ τὴν αὐτὴν γνώμην “ακεδαιμονίοις ἔχον- 

τὲς (οἱ μὲν γὰρ τῶν ἀγαϑῶν αὐτοῖς ἐφϑόνουν. οἱ δὲ 

ἀδικουμένους αὐτοὺς ἠλέουν. οὐ τῆς προτέρας ἔχϑρας 
, 3 lj Y — , Νὴ ^ 

μεμνημένοι. ἀλλὰ τὴν παροῦσαν φιλίαν περὶ πολλοῦ 

ποιούμενοι) πᾶσιν ἀνϑρώποις φανερὰν τὴν αὑτῶν 

ἀρετὴν ἐπεδείξαντο. ἐτόλμησαν γὰρ μεγάλην ποιοῦν- 

τὲς τὴν Ελλάδα οὐ μόνον ὑπὲρ τῆς αὑτῶν σωτηρίας 
, 9 Ἃ 'N c Ἂ - E 2 

κινδυνεύειν. ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ τῆς τῶν πολεμίων ἐλευ- 

ϑερίας ἀποϑνήσκειν᾽ τοῖς γὰρ “ακχεδαιμονίων συμ- 

μάχοις περὶ τῆς ἐκείνων ἐλευϑερίας ἐμάχοντο. νική- 

σαντες μὲν γὰρ (ἂν) ἐκείνους τῶν αὐτῶν ἠξίουν. δυ- 

στυχήσαντες δὲ βέβαιον τὴν δουλείαν τοῖς ἔν τῇ 

Πελοποννήσῳ κατέλιπον. 
3 Y 3 er N , e ΄ Χ 

Εκείνοις μὲν οὖν οὕτω διακειμένοις ὃ βίος οἰκτρὸς 
Nie , 3 px t M M - M , 

καὶ ὃ ϑάνατος εὐκτός" οὗτοι δὲ καὶ ζῶντες καὶ ἀπο- 

ϑανόντες ζηλωτοί. παιδευϑέντες μὲν ἔν τοῖς τῶν προ- 

γόνων ἀγαϑοῖς. ἄνδρες δὲ γενόμενοι τήν τὲ ἐκείνων 

δόξαν διασώσαντες καὶ τὴν αὑτῶν ἀρετὴν ἐπιδείξαντες. i S 

πολλῶν uiv γὰρ καὶ καλῶν αἴτιοι γεγένηνται τῇ ἕαυ- 

τῶν πατρίδι. ἐπηνώρϑωσαν δὲ τὰ ὑφ᾽ ἑτέρων. δυστυ- 

qu9évra, πόρρω δ᾽ ἀπὸ τῆς αὑτῶν τὸν πόλεμον κατέ- 

ἀστοῖς) ἀπίστοις V Οἵ καινοὶ Tayl: κοινοὶ FVX | 
τοὺς ante ἀδικ. add. F | ἐπεδείξαντο F, ἐπιδείξαντες V X, yo. 
E, {δικαίως ἐπαινοῦνται ) πᾶσιν... ἐπιδείξαντες Erdmann 
68 ἂν hic add. Blass, post ἐκείνους Auger, quod post βέβαιον 
falso a Marklando additum esse docet 8 69 in. | βέβαιον (àv) 

. κατέλειπον Cob 69 ü(cs»fios Dlass | καὶ (ante ξῶντερ) 
et προγόνων habet F* 10 πόλεμον μετέστησαν Cob 
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στησαν. ἐτελεύτησαν δὲ τὸν βίον. ὥσπερ χρὴ τοὺς 

ἀγαϑοὺς ἀποθνήσκειν. τῇ μὲν γὰρ πατρίδι τὰ τρο- 
φεῖα ἀποδόντες. τοῖς δὲ ϑρέψασι λύπας καταλιπόντες. 

ὥστε ἄξιον τοῖς ζῶσι τούτους ποϑεῖν καὶ σφᾶς αὐτοὺς 

ὀλοφύρεσϑαι καὶ τοὺς προσήκοντας αὐτῶν ἐλεεῖν τοῦ 

ἐπιλοίπου βίου. τίς γὰρ αὐτοῖς ἔτι ἡδονὴ καταλεί- 

πεται τοιούτων ἀνδρῶν ϑαπτομένων. οἱ πάντα περὶ 
ἐλάττονος τῆς ἀρετῆς ἡγούμενοι αὑτοὺς μὲν ἀπεστέ- 

ρησαν βίου. χήρας δὲ γυναῖκας ἐποίησαν. ὀρφανοὺς 

δὲ τοὺς αὑτῶν παῖδας ἀπέλιπον. ἐρήμους δ᾽ ἀδελ- 

φοὺς χαὶ πατέρας χαὶ μητέρας κατέστησαν; Πολλῶν 

δὲ χαὶ δεινῶν ὑπαρχόντων τοὺς μὲν παῖδας αὐτῶν 

ζηλῶ. ὅτι νεώτεροί εἶσιν ἢ ὥστε εἰδέναι οἵων πατέ. 

ρῶν ἐστέρηνται. ἐξ ὧν δ᾽ οὗτοι γεγόνασιν. οἰχτείρω. 

ὅτι πρεσβύτεροι ἢ ὥστε ἐπιλαϑέσϑαι τῆς δυστυχίας 

τῆς ἑαυτῶν. τί γὰρ ἂν τούτων ἀνιαρότερον γένοιτο. 

τι 

12 

73 

ἢ τεκεῖν μὲν καὶ ϑρέψαι καὶ ϑάψαι τοὺς αὑτῶν. ÉÍvxss 

δὲ τῷ γήρᾳ ἀδυνάτους μὲν εἶναι τῷ σώματι. πασῶν 
δ᾽ ἀπεστερημένους τῶν ἐλπίδων ἀφίλους καὶ ἀπόρους 

γεγονέναι. ὑπὸ δὲ τῶν αὐτῶν πρότερον ξηλοῦσϑαι καὶ 

νῦν ἐλεεῖσθαι. ποϑεινότερον δ᾽ αὐτοῖς εἶναι τὸν θά. 

v«rov τοῦ βίου; ὅσῳ γὰρ ἄνδρες ἀμείνους ἦσαν. το- 

σούτῳ τοῖς καταλειπομένοις τὸ πένϑος μεῖζον. πῶς 

δ᾽ αὐτοὺς χρὴ λῆξαι τῆς λύπης: πότερον ἐν ταῖς τῆς 

defendit Foertsch 71 τούτους πενϑεῖν Markl καὶ τοὺς 
. .. βίου habet lex. Vind 67, ubi legitur αὐτὸν ἐλεεῖ | προ- 
σήκοντας αὐτοῖς ἐλϑεῖν F^ | ἐπιλοίπου ex ἐπιλύπου corr. a pr. 
m. X | o? πάντας F | καὶ πατέρας om. F 12 x«i om. Εἰ] 
πρεσβύτατοι superscripto a pr. m. ego. X 18 x«i ϑάψαι del. 
Rs rove αὑτῶν] τὼ ἑαυτῶν marg. Ald | καταλειπομένοις super- 
seripto & (καταλιπ.) a pr. m. X 74 πότε δ᾽ αὐτοὺς M corr. 
quod placet nonnullis 

ἀγαθοὺς ἄνδρας F | y&o ante πατρίδι om. F, habent V X, 
ri 

14 
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36 [4T XIOT] Or. 2. 

πόλεως συμφοραῖς: ἀλλὰ τότε αὐτῶν εἰκὸς καὶ τοὺς 

ἄλλους μεμνῆσϑαι. ἀλλ᾽ ἐν ταῖς εὐτυχίαις ταῖς κοι- 

ναῖς; ἀλλ᾽ ἱκανὸν λυπῆσαι. τῶν μὲν σφετέρων τέχνων 

τετελευτηχότων. τῶν δὲ ζώντων ἀπολαυόντων τῆς 
, 9 M 3 ? 5 » ? /. , er τούτων ἀρετῆς. ἀλλ᾽ ἐν τοῖς ἰδίοις κινδύνοις. ὅταν 

ὁρῶσι τοὺς μὲν πρότερον ὄντας φίλους φεύγοντας 

τὴν αὑτῶν ἀπορίαν. τοὺς δ᾽ ἐχϑροὺς μέγα φρονοῦν. 

τας ἐπὶ ταῖς δυστυχίαις ταῖς τούτων: Μόνην δ᾽ ἄν 

μοι δοκοῦμεν ταύτην τοῖς ἐνθάδε χειμένοις ἀποδοῦναι 

χάριν. ei τοὺς μὲν τοκέας αὐτῶν ὁμοίως ὥσπερ ἐκεῖ- 

νοι περὶ πολλοῦ ποιοίμεϑα. τοὺς δὲ παῖδας οὕτως 

ἀσπαζοίμεϑα ὥσπερ αὐτοὶ πατέρες ὄντες. ταῖς δὲ yv- 

ναιξὶν εἰ τοιούτους βοηϑοὺς ἡμᾶς αὐτοὺς παρέχοιμεν. 

οἱοίπερ ἐχεῖνοι ξῶντες ἦσαν. τίνας γὰρ ἂν εἰκότως 
-» € ^M 2 /$ , ΄ ᾽ μ᾿ 

μᾶλλον τιμῶμεν τῶν ἐνϑάδε κειμένων: τίνας δ᾽ ἂν 

τῶν ζώντων δικαιότερον περὶ πολλοῦ ποιοίμεϑα ἢ τοὺς 

τούτοις προσήκοντας. οὗ τῆς μὲν τούτων ἀρετῆς τὸ 

ἴσον τοῖς ἄλλοις ἀπέλαυσαν. ἀποϑανόντων δὲ μόνοι 
, - , , 

γνησίως τῆς δυστυχίας μετέχουσιν. 

᾿Αλλὰ γὰρ οὐκ οἷδ᾽ ὅ τι δεῖ τοιαῦτα ὀλοφύρεσϑαι" 
, ' 9 / ex , Y P P. AC. 

ov γὰρ &AcvOcvousv ἡμᾶς αὐτοὺς ὄντες ϑνητοί ὥστε 

δεῖ. & πάλαι προσεδοχῶμεν πείσεσϑαι. ὑπὲρ TOU- 

τῶν νῦν ἄχϑεσϑαι. ἢ λίαν οὕτω βαρέως φέρειν ἐπὶ 

ταῖς τῆς φύσεως συμφοραῖς. ἐπισταμένους ὅτι ὁ 4- 

νατος κοινὸς καὶ τοῖς χειρίστοις καὶ τοῖς βελτίστοις: 

ταῖς τῶν πόλεων F | τοὺς ἄλλους. superscripto ov in utro- 
que vocabulo F | ἱκανὸν "λυπῆσαι lacunam subesse putat 
Hs | μὲν ἐφ᾽ ἑτέρων V — 15 μόνη X'| ποιουμεϑα superscripto 
οἱ F5 ξῶντες om. F 16 μᾶλλον εἰκότως V | ποιοίμενϑα 
X! | μὲν ξώντων ἀρετῆς Markl 41 ἅπαξ post ἡμᾶς αὐτοὺς 

, 0 De Jg 

add. F|r5ge φύσεως om. F | post xoiv rasura, fuit fortasse 
κοινὸν V 
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οὔτε | γὰρ τοὺς πονηροὺς ὑπερορᾷ οὔτε τοὺς ἀγαϑοὺς 

ϑαυμάξει. ἀλλ᾽ ἴσον ἑαυτὸν παρέχει πᾶσιν. εἰ μὲν 
γὰρ οἷόν vs [ἦν] τοῖς τοὺς ἐν τῷ πολέμῳ κινδύνους 

διαφυγοῦσιν ἀϑανάτους εἶναι τὸν λοιπὸν χρόνον. ἄξιον 

τοῖς ζῶσι τὸν ἅπαντα χρόνον πενϑεῖν τοὺς τεϑνεῶτας" 

νῦν δὲ i4 τὲ φύσις καὶ νόσων ἥττων καὶ γήρως. ὅ τὲ 
δαίμων ὁ τὴν ἡμετέραν μοῖραν εἰληχὼς ἀπαραίτητος. 

ὥστε προσήκει τούτους εὐδαιμονεστάτους ἡγεῖσϑαι. 

οἵτινες ὑπὲρ μεγίστων καὶ καλλίστων κινδυνεύσαντες 

οὕτω τὸν βίον ἐτελεύτησαν. οὐκ ἐπιτρέψαντες περὶ 

αὑτῶν τῇ τύχῃ. οὐδ᾽ ἀναμείναντες τὸν αὐτόματον 

ϑάνατον. ἀλλ᾽ ἐκλεξάμενοι τὸν χάλλιστον. καὶ γὰρ 

ἀγήρατοι μὲν αὐτῶν αἱ μνῆμαι. ξηλωταὶ δὲ ὑπὸ πάν. 

τῶν ἀνθρώπων αἱ τιμαί οἱ πενϑοῦνται μὲν διὰ τὴν 

φύσιν ὡς ϑνητοί. ὑμνοῦνται δὲ ὡς ἀϑάνατοι διὰ τὴν 

ἀρετήν. καὶ γάρ τοι ϑάπτονται δημοσία. καὶ ἀγῶνες 

τίϑενται ἐπ’ αὐτοῖς ῥώμης καὶ σοφίας x«i πλούτου. 

ὡς ἀξίους ὄντας τοὺς ἐν τῷ πολέμῳ τετελευτηκότας 

ταῖς αὐταῖς τιμαῖς καὶ τοὺς ἀϑανάτους cs ἐγὼ 

μὲν οὖν αὐτοὺς καὶ μακαρίζω τοῦ ϑανάτου καὶ ζηλῶ. 

καὶ μόνοις τούτοις ἀνθρώπων οἶμαι χρεῖττον εἶναι 

γενέσθαι. οἵτινες. ἐπειδὴ ϑνητῶν σωμάτων ἔτυχον, 

ἀϑάνατον μνήμην διὰ τὴν ἀρετὴν αὑτῶν κατέλιπον" 

15 ἣν del. Gebauer Lys. n 414 | χρόνον ex χρόνοις corr. 
F5 ἦν post ἄξιον add. F, ἂν ἦν malit Erdmann, quod utrum- 
que item Gebauero probatur  πενϑεῖν ex ποϑεῖν X* — 19 post 
οἵτινες rasura in lacuna sex litt. V | post ὑπὲρ add. τῶν Franz. 
sed Erdmann confert Isoer. IV 4 |. XU MT cmm Rs | ἐτελεύ- 
τησαν οὕτως τὸν βίον Β | περὶ] τὰ περὶ M corr. | καὶ γὰρ 
scripsi: χαίτοι γὰρ V X, καὶ γάρ τοι F | ,ἀγήρατοι el. μὑ})ῆ- 
μαι laudat lex. Vind. 21 80 τιμαῖς αἷς καὶ Cob SI τιμῶ 
superscripto ζηλῶ F μόνους τούτους F κρείττους γενέσϑαι 
superscripto κρεῖττον εἶναι Ἐπ 

Τὸ 

19 

80 
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ὅμως δ᾽ ἀνάγκη roig ἀρχαίοις ἔϑεσι χρῆσϑαι, καὶ $- 

ραπεύοντας τὸν πάτριον νόμον ὀλοφύρεσϑαι τοὺς 

ϑαπτομένους. 

3 

ΠΡῸΣ XIM9NA AIIOAOTIA. 

Πολλὰ καὶ δεινὰ συνειδὼς Σίμωνι. ὦ βουλή, οὐκ 

ἄν zov αὐτὸν εἰς τοσοῦτον τόλμης ἡγησάμην ἀφι- 

κέσϑαι. ὥστε ὑπὲρ ὧν αὐτὸν ἔδει δοῦναι δίκην, ὑπὲρ 
τούτων ὡς ἀδικούμενον ἔγκλημα ποιήσασϑαι καὶ οὕτω 

μέγαν καὶ σεμνὸν ὕρχον διομοσάμενον εἰς ὑμᾶς ἐλϑεῖν. 

εἰ μὲν οὖν ἄλλοι τινὲς ἔμελλον περὶ ἐμοῦ διαγνώ- 

σεσϑαι. σφόδρα ἂν ἐφοβούμην τὸν κίνδυνον. ὁρῶν 

ὅτι καὶ παρασκευαὶ καὶ τύχαι ἐνίοτε τοιαῦται yíyvov- 

ται. ὥστε πολλὰ καὶ παρὰ γνώμην ἀποβαίνειν τοῖς 

χινδυνεύουσιν" εἰς ὑμᾶς δ᾽ εἰσελϑὼν ἐλπίζω τῶν δι- 

καίων τεύξεσϑαι. μάλιστα δ᾽ ἀγανακτῶ. ὦ βουλή, ὅτι 

περὶ τοιούτων πραγμάτων εἰπεῖν ἀναγκασϑήσομαι 

πρὸς ὑμᾶς. ὑπὲρ ὧν ἐγὼ αἰσχυνόμενος. εἰ μέλλοιεν 

πολλοί μοι συνείσεσϑαι. ἡνεσχόμην ἀδικούμενος. ἐπει- 

δὴ δὲ Σίμων μὲ εἰς τοιαύτην ἀνάγκην κατέστησεν. 

οὐδὲν ἀποχρυψάμενος ἅπαντα διηγήσομαι πρὸς ὑμᾶς 

τὰ πεπραγμένα. ἀξιῶ δέ. ὦ βουλή. εἰ μὲν ἀδικῶ. 

Ι 

τοὺς ϑαπτομένους F | Πυσίου ἐπιτάφιος: — τέλος add. X 
δ᾽ post ὕμως om. F | ὀλοφύρασϑαι V | τοὺς τεϑνεῶτας yo. i qvo 

Or. HL Λυσίου πρὸς X. 

1 τοσοῦτο X 8 καὶ τέχναι ἐν. Halb., sed cf. Isocr. XVIITO9 | 
καὶ post πολλὰ del. vel πολλὰ πολλάκις παρὰ P. Müller 
9 τοιούτων πραγμάτων Franz: τῶν τραυμάτων X, τῶν 
πραγμάτων Markl cf. 40. 48, περὶ τῶν τραυμ. del. Halb, qui 
post περὶ ὧν prop. | συνοίσεσϑαι X* 
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μηδεμιᾶς συγγνώμης τυγχάνειν" ἐὰν δὲ περὶ τούτων 

ἀποδείξω ὡς οὐκ ἔνοχός εἶμι οἷς Σίμων διωμόσατο, 
D UNT ET , M y ς ΄ Y , 
ἄλλως δὲ ὑμῖν φαίνωμαν παρὰ τὴν ἡλικίαν τὴν ἔμαυ. 

τοῦ ἀνοητότερον πρὸς τὸ μειράκιον διατεϑιείς. αἰτοῦ. 

μαι ὑμᾶς μηδέν μὲ χείρω νομίζειν. εἰδότας ὅτι ἐπι. 

ϑυμῆσαι μὲν ἅπασιν ἀνθρώποις ἔνεστιν. οὗτος δὲ 
, Ἅ E M , er , 

βέλτιστος ἂν εἴη καὶ σωφρονέστατος. ὅστις κοσμιώτατα 

τὰς συμφορὰς φέρειν δύναται. οἷς ἅπασιν ἐμποδὼν 

ἐμοὶ γεγένηται Σίμων οὑτοσί. ὡς ἐγὼ ὑμῖν ἐπιδείξω. 

Ἡμεῖς γὰρ ἐπεθυμήσαμεν, ὦ βουλή, Θεοδότου. 
Πλαταϊκοῦ μειρακίου. καὶ ἐγὼ μὲν εὖ ποιῶν αὐτὸν 

ἠξίουν εἶναί μοι φίλον, οὗτος δὲ ofoífov καὶ παρα. 

νομῶν ᾧετο ἀναγκάσειν αὐτὸν ποιεῖν ὅ τι βούλοιτο. 
e ^ i9: 2 - ^ c 3 3 M , M ὅσα μὲν οὖν ἐχεῖνος κακὰ ὑπ᾽ αὐτοῦ πέπονθε. πολὺ 

Qv ἔργον εἴη λέγειν. ὅσα δὲ εἰς ἐμὲ αὐτὸν ἐξημάρτη oyov “εἰ A£y 5. eu o ἡμάρτη- 
κεν, ἡγοῦμαι ταῦϑ'᾽' ὑμῖν προσήκειν ἀκοῦσαι. πυϑό. 

μένος γὰρ ὅτι τὸ μειράκιον ἦν παρ᾽ ἐμοί. ἐλϑὼν ἐπὶ 

τὴν οἰκίαν τὴν ἐμὴν νύκτωρ  μεϑύων. ἐκκόψας τὰς 

ϑύρας εἰσῆλθεν εἰς τὴν γυναικωνῖτιν. ἔνδον οὐσῶν 
m , - - 3 - M E ΡΥ E κι [2 

τῆς τὲ ἀδελφῆς τῆς ἐμῆς καὶ τῶν ἀδελφιδῶν. αἱ οὕτω 

κοσμίως βεβιώκασιν ὥστε καὶ ὑπὸ τῶν οἰκείων δρώ. 

μεναι αἰσχύνεσθαι. οὗτος τοίνυν εἰς τοῦτο ἦλϑεν 

ὕβρεως ὥστ᾽ οὐ πρότερον ἠϑέλησεν ἀπελθεῖν. πρὶν 

αὐτὸν ἡγούμενοι δεινὰ ποιεῖν οἱ παραγενόμενοι καὶ 

οἱ μετ᾽ αὐτοῦ ἐλθόντες. ἐπὶ παῖδας κόρας καὶ ὀρφα. 

νὰς εἰσιόντα. ἐξήλασαν βίᾳ. καὶ τοσούτου ἐδέησεν 

4 τούτων μὲν ἀποὸδ. V. Müller φαίνωμαι ex φαίνομαι ἃ 
m. pr. corr. X* | πρὸς τὸ μειρ. del. Halb | τὰς τοιαύτας 
συμῳ. Cob | post δύναται lacunam esse vult Herw | &ze«et 
del. et deinde ἐγὼ πᾶσιν ὑμῖν P. Müller | o$voct Cob: οὗτος 
X καὶ οἱ... ἐλϑόντες del. Francken 

e 



9 

10 

11 
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αὐτῷ μεταμελῆσαι τῶν ὑβρισμένων. ὥστε ἐξευρὼν 

οὗ ἐδειπνοῦμεν ἀτοπώτατον πρᾶγμα καὶ ἀπιστότατον 
Pl d E] / x W , ΄ Hl 
ἐποίησεν. ti μή τις εἰδείη τὴν τούτου μανίαν. ixxa- 

λέδας γάρ μὲ ἔνδοθεν. ἐπειδὴ τάχιστα ἐξῆλθον. 
3 n ΄ , ΄ Σ 2 B E $3 

εὐϑύς ut τύπτειν ἐπεχείρησεν. ἐπειδὴ δὲ αὐτὸν 

ἠμυνάμην. ἐκστὰς ἐβαλλέ μὲ λίϑοις. καὶ ἐμοῦ μὲν 
, 2 e 7 [4 5 

ἁμαρτάνει. ᾿Δριστοχρίτου δέ. ὃς παρ᾽ ἐμὲ ἦλϑε μετ᾽ 

αὐτοῦ. βαλὼν λίϑῳ συντρίβει τὸ μξἕτωπον. ἐγὼ τοί- 

vvv, ὦ βουλή, ἡγούμενος μὲν δεινὰ πάσχειν, αἰσχυνό- 
V , ' ΄ * - E 

μένος δέ, ὕπερ ἤδη καὶ πρότερον tizov, τῇ συμφορᾷ. 

ἠνειχόμην. καὶ μᾶλλον ἡρούμην μὴ λαβεῖν τούτων 

τῶν ἁμαρτημάτων δίκην ἢ δόξαι τοῖς πολίταις ἀνόητος 

εἶναι. εἰδὼς ὅτι τῇ μὲν τούτου πονηρίᾳ πρέποντα 

ἕσται τὰ πεπραγμένα. ἐμοῦ δὲ πολλοὶ καταγελάσονται, 

τοιαῦτα πάσχοντος τῶν φϑονεῖν εἰϑισμένων. ἐών τις 

ἕν τῇ πόλει προϑυμῆται χρηστὸς εἶναι. οὕτω δὲ σφό- 
, , E er " : S: , - n 

δρα ἠἡπορούμην ὃ τι χρησαίμην. ὦ βουλή. τῇ τούτου 
΄ δ΄ J.A ΄ CENT , TEE 

παρανομίᾳ, ὥστε ἔδοξέ uot χράτιστον εἰναι ἀποδημῆσαι 

[ἐκ τῆς πόλεως]. λαβὼν δὴ τὸ μειρόκιον (ἅπαντα γὰρ 

δεῖ τἀληϑῆ λέγειν) ὠχόμην ἐκ τῆς πόλεως. ἐπειδὴ δὲ 

ὥμην ἱκανὸν εἶναι τὸν χρόνον Σίμωνι ἐπιλαϑέσθϑαι 

μὲν τοῦ νεανίσκου. μεταμελῆσαι δὲ τῶν πρότερον 

ἡμαρτημένων. ἀφικνοῦμαι πάλιν. χἀγὼ μὲν ὠχόμην 

εἷς Πειραιᾶ. οὗτος δ᾽ αἰσϑόμενος εὐθέως ἥκοντα τὸν 
/$ M V / δ , e 2 

Θεόδοτον καὶ διατρίβοντα. παρὰ “υσιμάχῳ. ὃς ᾧκει 

ἐδειπνοῦμεν, zx et gu ex binis litteris à m. pr. corr. X* 
8 xovg Tayl: ἐνστὰς X, cf. Eur. Iph. T. 1229, Ar. Ach. 617, 
ἄποϑεν στὰς pp. hs | βαλὼν λίϑιῳ del. Halb 9 ἔσταν sc. 
apud iudices, ἐστε Dobr 10 παρανομίᾳ) παροινίᾳ Cont | 
ix τῆς πόλεως bis del. Kayser; d&zoó. certe apud Lys. caret 
tali explicatione | λαβὼν δὲ X, quod defendit Fuhr ad XIX 49, 
sed cf. XXVI 21, XXXI 33 LL Ὁ ΤΙ est um X* 
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πλησίον τῆς οἰκίας ἧς οὗτος ἐμεμίσϑωτο. παρεκάλεσέ 

τινας τῶν τούτου ἐπιτηδείων. καὶ οὗτοι μὲν ἠρίστων 
καὶ ἔπινον. φύλακας δὲ κατέστησαν ἐπὶ τοῦ τέγους. 
LL] δ , 3 , Χ 9, , 3 , 

ἵν᾽. ὁπότε ἐξέλϑοι TO μειράκιον. εἰσαρπάσειαν αὐτόν. 

ἐν δὲ τούτῳ τῷ καιρῷ ἀφικνοῦμαι ἐγὼ ἐκ Πειραιῶς. 

καὶ τρέπομαι παριὼν ὡς τὸν “υσίμαχον" ὀλίγον δὲ 

χρόνον διατρίψαντες ἐξερχόμεϑα. οὗτοι δ᾽ ἐκπηδῶσιν 
2 ? c - 2; $ n N e , 9 - ἐφ᾽ ἡμᾶς ἤδη μεθύοντες. xci οἱ μέν τινὲς αὐτῷ 

τῶν παραγενομένων οὐκ ἠϑέλησαν συνεξαμαρτεῖν. Σί. 

μῶν δὲ οὑτοσὶ καὶ Θεόφιλος καὶ Π|ρώταρχος καὶ 4- 

τοκλῆς ειλκον τὸ μειράκιον. ὁ δὲ ῥέψας τὸ ἱμάτιον 
M , 2 ' * c , 3 - N 2 , 

ὥχετο φεύγων. ἐγὼ δὲ ἡγούμενος &xceivov μὲν ἐχφεύ- 

ξεσϑαι. τούτους Ó', ἐπειδὴ τάχιστα ἐντύχοιεν ἀνϑρώ- 

ποις. αἰσχυνομένους ἀποτρέψεσϑαι --- ταῦτα διανοηϑεὶς 
r δον , , , , , ^ , 

ἑτέραν ὁδὸν Qyóuxv ἀπιών" οὕτω σφόδρ᾽ αὐτοὺς ἐφυ- 

λαττόμην. καὶ πάντα τὰ ὑπὸ τούτων γιγνόμενα μεγά- 

λὴν ἐμαυτῷ συμφορὰν ἑνόμιξον. κἀνταῦϑ'α uiv, ἵνα 
AY ΄ ^ , , P , 2, 

φησὶ Σίμων τὴν μάχην γενέσϑαι. οὔτε τούτων οὔτε 

ἡμῶν οὐδεὶς οὔτε κατεάγη τὴν χεφαλὴν οὔτε ἄλλο 

κακὸν οὐδὲν ἔλαβεν. ὧν ἐγὼ τοὺς παραγενομένους 

ὑμῖν παρέξομαι μάρτυρας. 

ΜΑΡΤΎΡΕΣ. 

Ὅτι μὲν τοίνυν οὗτος ἣν ὁ ἀδικήσας. ὦ βουλή. 

καὶ ἐπιβουλεύσας ἡμῖν. καὶ οὐκ ἐγὼ τούτῳ. ὑπὸ τῶν 

τῶν τούτου cf. 28 XII 84 φύλακα Cob | καταστήσαντες 
Halb | τέγους ex stjovg corr. a pr. m. X* | εἰσαρπάσαιεν X 
12 πειραιέως X"  κἀχτρέπομαι Halb | ἤδη μεθύοντες, quae 
leguntur post «ἔξερχ. in libris, huc iransposuit Rs, οὗτοι δ᾽ ἤδη 
ue9. Schott, οἱ δὲ μεϑ'. ἐκπ. Cob, ἤδη δὲ us9. οὗτοι ἐκπ. Halb 
189 ταῦτα διαν. cf. XII 16, ταῦτα δὴ διαν. Rs | τὰ Rs: 
ταῦτα X, ὑπὸ tovt. γιγν. del. Dobr, ταῦτα τὰ ὑπὸ Hertlein 
14 χἀνταῦϑα Cont: καὶ ταῦτα X | ἔλαβεν C: ἔλα X, ἔσχεν 
M corr. | ὧν Markl: ὡς X | lemma 1n margine praebet Xs 

12 

13 

14 

15 
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παραγενομένων μεμαρτύρηται ὑμῖν. μετὰ δὲ ταῦτα 

τὸ μὲν μειράκιον εἰς γναφεῖον κατέφυγεν. οὗτοι δὲ 

συνεισπεσόντες ἦγον αὐτὸν βίᾳ, βοῶντα καὶ κεχραγότα 

καὶ μαρτυρόμενον. συνδραμόντων δὲ ἀνθρώπων πολ- 
“- M e) , - , M S 

λῶν καὶ ἀγανακτούντων τῷ πράγματι καὶ δεινὰ φα. 

σκόντων εἶναι τὰ γιγνόμενα. τῶν μὲν λεγομένων οὐδὲν 

ἐφοόντιξον. Μόλωνα δὲ τὸν γναφέα καὶ ἄλλους τινὰς 

ἐπαμύνειν ἐπιχειροῦντας συνέχοψαν. ἤδη δὲ αὐτοῖς 
3 ' M , 9 7E TM / ΄ 

οὖσι παρὰ τὴν “άμπωνος οἰκίαν ἐγὼ μόνος βαδίζων 

ἐντυχάνω. δεινὸν δὲ ἡγησάμενος εἶναι xci αἰσχρὸν 

περιιδεῖν οὕτως ἀνόμως καὶ βιαίως  ὑβρισϑέντα τὸν 

νεανίσκον. ἐπιλαμβάνομαι αὐτοῦ. οὗτοι δέ, διότι μὲν 

τοιαῦτα παρηνόμουν εἴς ἐχεῖνον. οὐκ ἠϑέλησαν εἰπεῖν 

ἐρωτηϑέντες. ἀφέμενοι δὲ τοῦ νεανίσκου ἔτυπτον ἐμξ. 
μάχης {δὲν γενομένης. ὦ βουλή. καὶ τοῦ f μάχης γενομένης. ὦ βουλῆ- μειρακίου 
βάλλοντος αὐτοὺς κἀμοῦ περὶ τοῦ σώματος Guvvo- 

u£vov καὶ τούτων ἡμᾶς βαλλόντων. ἔτι δὲ τυπτόντων 

αὐτὸν ὑπὸ τῆς μέϑης κἀκείνου ἀμυνομένου. καὶ τῶν 

παραγενομένων ὡς ἀδικουμένοις ἡμῖν ἁπάντων émi- 

xovgovrrOr, ἐν τούτῳ τῷ ϑορύβῳ συντριβόμεϑα τὰς 
αὐ ec, ^N e * N e S p 

χεφαλὰς ἅπαντες. κχαὶ oi μὲν ἄλλοι ol μετὰ τούτου 

παροινήσαντες. ἐπειδὴ τάχιστά μὲ εἶδον μετὰ ταῦτα, 

ἐδέοντό μου συγγνώμην ἔχειν. οὐχ ὡς ἀδικούμενοι 

ἀλλ᾽ ὡς δεινὰ πεποιηκότες" καὶ ἐξ ἐκείνου τοῦ χρόνου 

15 μεταξὺ δὲ τούτων malit Rs | καὶ διαμαρτ. malit Scheibe, 
διαμαρτ. P. Müller, sed cf. Ant. I 29 1? βιαίως" οὕτως 
ὑβρισϑέντα NS 18 δὲ add. (Q) | κάμοῦ Francken (ταὶ ἐμοῦ): 
καὶ X | τυπτόντων, id quod sobrii non fecissent κἀκείνου 
scripsi : καὶ ἐμοῦ X | καὶ m. τ. 6o p. ἂμ. del. et postea καὶ 
ἐμοῦ περὶ τοῦ ou. ἂμ. Kayser, xxl τούτων... .. ἀμυνομένου 
del. Francken, τούτων αὐτὸν βαλλόντων, ἔτι δὲ τυπτόντων ἡμᾶς 
Herw, qui ὑπὸ τῆς μέϑης delet; ἔτι δὲ πιπτόντων αὐτῶν Ra 
19 ὡς ἠδικημένοι Halb, ὡς ἠδ. οἶμαι Herw 
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τεττάρων ἐτῶν παρεληλυϑότων οὐδέν μοι πώποτε 

ἐνεκάλεσεν οὐδείς. Σίμων δ᾽ οὑτοσί. ὁ πάντων τῶν 

κακῶν αἴτιος γενόμενος. τὸν μὲν ἄλλον χρόνον ἡσυχίαν 

ἦγε δεδιὼς περὶ αὑτοῦ, ἐπειδὴ δὲ δίκας ἰδίας ἤσϑετο 
κακῶς ἀγωνισάμενον ἐξ ἀντιδόσεως. καταφρονήσας 

μου οὑτωσὶ τολμηρῶς sig τοιοῦτον ἀγῶνά μὲ κατέ. 

στησεν. ὡς οὖν καὶ ταῦτ᾽ ἀληϑῆ λέγω. τούτων ὑμῖν 
τοὺς παραγενομένους μάρτυρας παρέξομαι. 

MAPTTPE. 

Τὰ μὲν oov γεγενημένα καὶ ἐμοῦ καὶ τῶν μαρτύ. 

ρῶν ἀκηκόατε ἐβουλόμην δ᾽ ἄν. ὦ βουλή. Σίμωνα 

τὴν αὐτὴν γνώμην ἐμοὶ ἔχειν. ἵν᾿ ἀμφοτέρων ἡμῶν 
, , , - [u , » ^ , 3 UNI 

ἀκούσαντες τἀληϑῆ ῥᾳδίως ἔγνωτε τὰ δίκαια. ἐπειδὴ 

δὲ αὐτῷ οὐδὲν μέλει τῶν ὅρκων ὧν διωμόσατο. zt- 

ράσομαι καὶ περὶ ὧν οὗτος ἔψευσται διδάσκειν ὑμᾶς. 

᾿Ετόλμησε γὰρ εἰπεῖν ὡς αὐτὸς μὲν τριακοσίας δραχ-. 

μὰς ἔδωκε Θεοδότῳ. συνθήκας πρὸς αὐτὸν ποιησά. 
, M] ? 3 , 32 , 3 M ' , 

μένος. ἐγὼ δ᾽ ἐπιβουλεύσας ἀπέστησα αὐτοῦ τὸ μειρά. 

κιον. καίτοι ἐχρῆν αὐτόν. εἴπερ ἦν ταῦτ᾽ ἀληϑῆ. 

παρακαλέσαντα μάρτυρας ὡς πλείστους κατὰ τοὺς νό 

μους διαπράττεσθαι περὶ αὐτῶν. οὗτος δὲ τοιοῦτον 

οὐδὲν πώποτε φαίνεται ποιήσας, ὑβρίζων δὲ καὶ rÓx- 

τῶν ἅμ᾽ ἀμφοτέρους ἡμᾶς καὶ κωμάξων καὶ τὰς ϑύρας 

ἐκβάλλων καὶ νύκτωρ εἰσιὼν ἐπὶ γυναῖκας ἐλευϑέρας. 

ἃ χοὴ μάλιστα. ὦ βουλή. τεκμήρια νομίζειν ὅτι ψεύ. 

δεται πρὸς ὑμᾶς. σκέψασθε δὲ ὡς ἄπιστα εἴρηκε. 

20 τῶν habet X" (παῦ τ) | δίκας . . ἀντιδόσεως, οἵ. 
Gilbert, Gr. Alt. I? 406 | καταφρονήσεώς X | lemma in mar- 
gine X 33 ἅμ᾽ post Tayl editores damnaverunt, cf. II 33 | 
ἐκβάλλων cf. fr. 31 χρὴ μέγιστα Hamaker 

20 

21 

[Ὁ [2] 

23 

24 



26 

28 
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τὴν γὰρ οὐσίαν τὴν ἑαυτοῦ ἅπασαν πεντήκοντα καὶ 

διακοσίων δραχμῶν ἐτιμήσατο. καίτοι ϑαυμαστὸν εἶ 

τὸν ἑταιρήσοντα πλειόνων ἐμισϑώσατο ὧν αὐτὸς τυγ- 

χάνει κεκτημένος. tig τοῦτο δ᾽ ἥκει τόλμης ὥστε οὐκ 

ἐξαρκεῖ περὶ τούτου μόνον αὐτῷ ψεύσασϑαι. περὶ τοῦ 
δεδωκέναι τὸ ἀργύριον. ἀλλὰ καὶ κεκομίσϑαι φησί" 

χαίτοι πῶς εἶκός ἔστι τότε μὲν ἡμᾶς τοιαῦτα ἐξαμαρ- 

τάνειν οἷα κατηγόρηκεν οὗτος. ἀποστερῆσαι βουλομέ- 

νους τὰς τριακοσίας δραχμάς. ἐπειδὴ δὲ ἀπεμαχεσά. 

μεϑα. τηνικαῦτα ἀποδοῦναι τὸ ἀργύριον αὐτῷ. μήτε 

ἀφειμένους τῶν ἐγκλημάτων μήτε ἀνάγκης ἡμῖν μηδε- 

μιᾶς γενομένης; ἀλλὰ γάρ. ὦ βουλή, πάντα αὐτῷ ταῦτα 

σύγκειται καὶ μεμηχάνηται. καὶ δοῦναι μέν φησιν. ἵνα 

μὴ δοκῇ δεινὰ ποιεῖν. εἰ μηδενὸς αὐτῷ συμβολαίου 

γεγενημένου τοιαῦτα ἐτόλμα ὑβρίζειν τὸ μειράκιον. 

ἀπειληφέναι δὲ προσποιεῖται. διότι φανερός ἔστιν 

ἐγκαλέσας οὐδέποτ᾽ ἀργύριον οὐδὲ ὠνείαν περὶ τούτου 

οὐδεμίαν ποιησάμενος. 

Φησὶ δ᾽ ἐπὶ ταῖς αὑτοῦ ϑύραις ὑπ᾽ ἐμοῦ δεινῶς 

διατεθῆναι τυπτόμενος. φαίνεται δὲ πλεῖν ἢ τέτταρα 

στάδια ἀπὸ τῆς οἰκίας διώξας τὸ μειράκιον οὐδὲν κα- 

χὺν ἔχων. καὶ ταῦτα πλεῖν ἢ διακοσίων ἰδόντων ἀν- 

ϑρώπων ἕξαρνός ἔστι. 

“έγει δ᾽ ὡς ἡμεῖς ἤλθομεν ἐπὶ τὴν οἰκίαν τὴν 

τούτου ὕστρακον ἔχοντες. καὶ ὡς ἠπείλουν αὐτῷ ἐγὼ 

ἀποκχτενεῖν. καὶ ὡς τοῦτό ἔστιν ἡ πρόνοια. ἐγὼ (0 » 

94 πλείονος Cob 25 περὶ altero loco del. Cont | 
ἀλλὰ κἀνακεχομίσϑαι Francken, sed cf. XIX 23. 57 | ἐξαμαρτεῖν 
Halb, sed cf. I 40. 41 | βουλομένους (C): βουλόμενος X 
26 ifo. εἰς τὸ Rs 29? ταῖς αὐτοῦ X 28 ἡ ante zroov. 
del. Halb, sed est ,illud quod mihi crimini vertit, necandi 
consilium" cf. XIII 85 δ΄ add. (C) 
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ἡγοῦμαι. ὦ βουλή, OcÓvov εἶναι γνῶναι ὅτι ψεύδεται. 

οὐ μόνον ὑμῖν τοῖς εἰωϑόσι σκοπεῖσθαι περὶ τῶν τοι- 

ούτων, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασι. τῷ γὰρ ἂν δόξειε 

πιστὸν ὡς ἐγὼ προνοηϑεὶς καὶ ἐπιβουλεύων ἦλϑον 
? M ^ , , , , e , ^ M 

ἐπὶ | τὴν Σίμωνος oixízv μεϑ’ ἡμέραν. μετὰ τοῦ μει- 
, , 2 , 9 9 - , 

ρφακίου. τοσούτων ἀνθρώπων παρ᾽ αὐτῷ συνειλεγμέ. 

νῶν. ti μὴ εἰς τοῦτο μανίας ἀφικόμην ὥστε ἐπιϑυμεῖν 

εἷς ὧν πολλοῖς μάχεσϑαι. ἄλλως τὲ καὶ εἰδὼς ὅτι 
, , M 5 ΦὍΨΝ » , - c M e 

ἀσμένως ἄν us εἶδεν ἐπὶ ταῖς ϑύραις ταῖς αὑτοῦ. ὃς 

καὶ ἐπὶ τὴν ἐμὴν οἰκίαν φοιτῶν εἴσήει βίᾳ. καὶ οὔτε 

τῆς ἀδελφῆς οὔτε τῶν ἀδελφιδῶν φροντίσας ξητεῖν μὲ 

ἐτόλμα. καὶ ἐξευρὼν οὗ δειπνῶν ἐτύγχανον. ἐκκαλέσας 

ἔτυπτέ με. χαὶ τότε μὲν ἄρα, ἵνα μὴ περιβόητος εἴην. : 

ἡσυχίαν ἦγον. συμφορὰν ἐμαυτοῦ νομίζων τὴν τούτου 

πονηρίαν᾽ ἐπειδὴ δὲ χρόνος διεγένετο. πάλιν. ὡς οὗ. 

τός φησιν. ἐπεθύμησα περιβόητος γενέσθαι; καὶ ci 

μὲν ἦν παρὰ τούτῳ τὸ μειράκιον. εἶχεν ἄν τινα λόγον 

τὸ ψεῦδος αὐτῷ (ὡς ἐγὼ διὰ τὴν ἐπιϑυμίαν ἠναγκα- 

ξόμην ἀνοητότερόν τι ποιεῖν τῶν εἰκότων᾽ νῦν δὲ 

τούτῳ μὲν οὐδὲ διελέγετο. ἀλλ᾽ ἐμίσει πάντων ἀνθϑρώ.- 
, ? ; M ? 9 , , TOv μάλιστα. παρ᾽ ἐμοὶ δ᾽ ἐτύγχανε διαιτώμενον. 

[uA - c X » ς 2 M ji 2 , 

ὥστε τῷ ὑμῶν πιστὸν Og ἐγὼ πρότερον uiv ἐξέπλευσα 

ἐκ τῆς πόλεως ἔχων τὸ μειράκιον. ἵνα μὴ τούτῳ uc- 

χοίμην. ἐπειδὴ δὲ ἀφικόμην πάλιν. ἦγον αὐτὸν ἐπὶ 
M 2 p. N / e - ?f 7 

τὴν oixícv τὴν Σίμωνος. οὗ πλεῖστα ἔμελλον πράγματα 
x M 2 £4 ' 3 - δ M $4 E) 

ἕξειν; καὶ ἐπεβούλευον μὲν αὐτῷ, οὕτω δὲ ἦλθον ἀπα- 
, IA 4 , 2 , , M 

ράσκευος. ὥστε μήτε φίλους μήτε οἰκέτας μήτε ἄλλον 

ἄνϑρωπον παρακαλέσαι μηδένα. ci μὴ τοῦτό γε TO 

29 ἄσμενος Tayl, sed cf. XHI 11, XXI 18 30 ἐμαυτῷ 
Halb | ἐνεγένετο Cob, sed cf. I 15. 22 31 ὡς add. (C) 
32 ἦγον αὐτὸς Rs 39 ἀνϑρώπων Blass 

29 

31 

32 

39 
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NA ει ; M , 9 μὲ ὃς. 

παιδίον. ὃ ἐπικουρῆσαι μέν μοι ovx ἂν ἐδύνατο. μη- 

vocat δὲ ἱκανὸν ἣν βασανιξόμενον. εἴ τι ἐγὼ ἐξημάρ- 

τανον; ἀλλ᾽ εἰς τοσοῦτον ἀμαϑίας ἀφικόμην. ὥστε 

ἐπιβουλεύων Σίμωνι οὐκ ἐτήρησα αὐτὸν οὗ μόνον 
[t 5 - * 

οἱόν T ἦν λαβεῖν, ἢ νύχτωρ ἢ us9' ἡμέραν. ἀλλ᾽ 

ἐνταῦϑα ἦλθον ov αὐτὸς ἔμελλον ὑπὸ πλείστων ὀφϑή- 
δεσθϑαί τὲ καὶ συγχοπήσεσθϑαι. ὥσπερ κατ᾽ ἐμαυτοῦ 

1 " 2 , er» ἐξ , Ὁ Ἐπ π᾿ 
τὴν πρόνοιαν ἐξευρίσκων. ἵν᾽ ὡς μάλιστα ὑπὸ τῶν 
ἐχϑοῶν ὑβρισϑείην; 

"E / /12" 5 8 A ; NV: - (8 - τι τοίνυν. ὦ βουλή, καὶ ἔκ τῆς μάχης τῆς γενο- 

μένης ῥάδιον γνῶναι ὅτι ψεύδεται. τὸ γὰρ μειράκιον 

ὡς ἔγνω. ῥῖψαν ϑοιμάτιον,. φεῦγον ᾧχετο. οὗτοι δὲ 

αὐτὸν ἐπεδίωκον. ἐγὼ δὲ ἑτέραν ἀπελϑὼν ὁδὸν ὠχό- 
/ , ^ ? / M , uv. καίτοι ποτέρους χρὴ αἰτίους τῶν γεγενημένων 

είναι νομίξειν. τοὺς φεύγοντας ἢ τοὺς ζητοῦντας κατα- 

λαβεῖν; ἐγὼ μὲν γὰρ ἡγοῦμαι πᾶσιν εἶναι δῆλον ὅτι 

φεύγουσι μὲν οἱ περὶ αὑτῶν δεδιότες. διώκουσι δὲ οἱ 

βουλόμενοί τι ποιῆσαι κακόν. οὐ τοίνυν ταῦτα εἰκότα 

(uév», ἄλλως δὲ περὶ αὐτῶν πέπρακται. ἀλλὰ κατα- 

λαβόντες τὸ μειράκιον &x τῆς ὁδοῦ ἦγον βίᾳ, ἐντυχὼν 

δ᾽ ἐγὼ τούτων μὲν οὐχ ἡπτόμην. τοῦ μειρακίου δ᾽ 

ἐπελαμβανόμην" οὗτοι δὲ ἐκεῖνόν τε ἦγον βίᾳ καὶ ἐμὲ μβανόμη jyov βίς 
ἔτυπτον. καὶ ταῦϑ'᾽ ὑμῖν ὑπὸ τῶν παραγενομένων με- 

μαρτύρ' ὥστε δεινὸν ei περὶ j ἐγὼ δόξ μαρτύρηται. ὥστε δεινὸν εἰ περὶ τούτων ἐγὼ δόξω 

προνοηϑῆναι. περὶ ὧν οὗτοι. τυγχάνουσιν οὕτω δεινὰ 

παιδίον Theodotum dicit, qui civis non erat, cf. (Demosth) 
LIX 105 | ἱκανὸν 7; X! 34 τοσοῦτο X | ἢ us9" ἡμέραν del. 
Tayl 35 μάχης τῆς λεγομένης Dake | φεῦγον. superscripto 
ov X ὁδὸν del. Cob, sed cf. 13 96 χρὴ Bekker: χρῆν X 
34 μέν hic add. Sauppe, ταῦτα uiv six. Rs περὶ αὐτῶν 
habet X*, del. Francken, τὸ πρᾶγμα αὐτὸ Dobr | περὶ τού- 
τῶν del. Halb, sed cf. 42 
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καὶ παράνομα πεποιηκότες. τί δ᾽ ἄν ποτε ἔπαϑον. εἰ 38 
τἀναντία τῶν νῦν γεγενημένων ἦν. εἶ πολλοὺς ἔχων 

τῶν ἐπιτηδείων ἐγώ. ἀπαντήσας Σίμωνι. ἐμαχόμην 

αὐτῷ καὶ ἔτυπτον αὐτὸν καὶ ἐδίωκον καὶ καταλαβὼν 

ἄγειν βίᾳ ἐξήτουν. ὅπου νῦν τούτου ταῦτα πεποιηχό- 

τος ἐγὼ εἰς τοιοῦτον ἀγῶνα καϑέστηκα. ἐν ᾧ καὶ περὶ 

τῆς πατρίδος καὶ τῆς οὐσίας τῆς ἐμαυτοῦ ἁπάσης κυν- 

δυνεύω; To δὲ μέγιστον καὶ περιφανέστατον πάντων᾽ 39 

ὁ γὰρ ἀδικηϑεὶς καὶ ἐπιβουλευϑεὶς ὑπ᾽ ἐμοῦ. ὥς φη- 

σιν. οὐκ ἐτόλμησε τεττάρων ἐτῶν ἐπισκήψασϑαι εἰς 

ὑμᾶς. x«l οἱ μὲν ἄλλοι, ὅταν [ἐρῶσι καὶ] ἀποστερῶν- 

ται ὧν ἐπιϑυμοῦσι καὶ συγκοπῶσιν, ὀργιζόμενοι παρα. 

χοῆμα τιμωρεῖσθαι ξητοῦσιν. οὗτος δὲ χρόνοις ὕστερον. 

Ὅτι μὲν οὖν. ὦ βουλή. οὐδενὸς αἴτιός εἶμι τῶν 40 
γεγενημένων. ἱκανῶς ἀποδεδεῖχϑαι νομίζω οὕτω δὲ 

διάκειμαι πρὸς τὰς ἐκ τῶν τοιούτων πραγμάτων δια- 

φοράς, ὥστε καὶ ἄλλα πολλὰ ὑβρισμένος ὑπὸ Σίμωνος 

καὶ καταγεὶς τὴν χεφαλὴν ὑπ᾽ αὐτοῦ οὐχ ἐτόλμησα 

αὐτῷ ἐπισκήψασθαι. ἡγούμενος δεινὸν εἶναι. ti ἄρα 

περὶ παίδων ἐφιλονικήσαμεν ἡμεῖς πρὸς ἀλλήλους. 

τούτου ἕνεκα ἐξελάσαι τινὰς ξητῆσαι ἐκ τῆς πατρίδος. 

ἔπειτα δὲ καὶ οὐδεμίαν ἡγούμην πρόνοιαν εἶναι τραύ- 41 

38 τῶν νυνὶ marg. Ald | ἦν εἰ del. Halb, ἦν καὶ Cob | 
αὐτῷ del Herw αὐτὸν del. Halb | ἐδίωκον {τὸ μειράκιον) 
Rs [| καὶ «περὶ» τῆς Herw, sed cf. I 2 39 (siosi8ov» εἰς 
ὑμᾶς Halb, δείσας ὑμᾶς P. Müller, sed cf. Isaeum ap. Poll. 
VII 33 | καίτοι) οἱ Halb, falso | ἐρῶσι καὶ del. Halb, ἐρῶν- 
τὲς Rauch, ἀποτυγχάνωσιν ὧν ἐρῶσι καὶ P. Müller, ego malim 
ὅταν πως βίᾳ ἀπ. 40 διαφορὰς] συμφορὰς marg. Ald | 
παιδικῶν M, Bekker, sed cf. IV 7 τινὰ malit Rs, sed "cf. XIII 
60. 78 41 δὲ abesse malit Rs, sed cf. XIII 18. 52 Ιτραύ- 
ματος del. Hirschig, sed zo. rg. est idem atque τραῦμα ἐκ 
προνοίας 
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4 ᾿ Ej * y » , ματος ὅστις ψὴ ἀποκτεῖναι βουλόμενος ἔτρωσε. τίς 
^ er 2 Νὴ 2 7 rr , M - 

γὰρ οὕτως £OTiv εὐήϑης. ὅστις £X πολλοῦ προνοεῖται 

ὕπως ἕλχος τις αὐτοῦ τῶν ἐχϑροῶν λήψεται; ἀλλὰ δῆ- 

λον ὅτι xci οἱ τοὺς νόμους ἐνθάδε ϑέντες. οὐκ εἴ 

τινες μαχεσάμενοι ἔτυχον ἀλλήλων κατάξαντες τὰς κε- 

φαλάς. ἐπὶ τούτοις ἠξίωσαν τῆς πατρίδος φυγὴν ποιή- 

σασϑαι" ἢ πολλούς γ᾽ ἂν ἐξήλασαν" ἀλλ᾽ ὅσοι ἐπιβου- 

λεύσαντες ἀποκτεῖναί τινας ἔτρωσαν. ἀποκτεῖναι δὲ 

ovx ἐδυνήϑησαν. περὶ τῶν τοιούτων τὰς τιμωρίας 0U- 
, / c , c ' C 3 , 

TO μεγάλας κατεστήσαντο. ἡγούμενοι. ὑπὲρ ὧν ἐβού- 

λευσαν x«l προὐνοήϑησαν. ὑπὲρ τούτων προσήκειν 
, - 2 E : ? MN ' , $9 Ὡς 

αὐτοῖς δίκην δοῦναι" εἰ δὲ μὴ κατέσχον. οὐδὲν ἧττον 

τό γ᾽ ἐκείνων πεποιῆσϑαι. καὶ ταῦτα ἤδη καὶ πρότε- 

ρον πολλάκις ὑμεῖς οὕτω διέγνωτε περὶ τῆς προνοίας. 

γὰρ δεινὸν (ἂν. εἴη. εἰ ὅσοι ἐκ μέϑης καὶ φιλο- 
b] , N ^ ^t 9 N , ^t M 5 , 

νικίας ἢ ἐκ παιδιῶν ἢ ἔκ λοιδορίας ἢ περὶ ἑταίρας 

μαχόμενοι ἕλκος ἔλαβον. εἰ ὑπὲρ τούτων ὧν. ἐπειδὰν 
βέλτιον φρονήσωσιν. ἅπασι μεταμέλει. οὕτως [καὶ] 

ὑμεῖς μεγάλας καὶ δεινὰς τὰς τιμωρίας ποιήσεσϑε. ὥστε 

ἐξελαύνειν τινὰς τῶν πολιτῶν ἐκ τῆς πατρίδος. 

Θαυμάζω δὲ μάλιστα τούτου τῆς διανοίας. οὐ γὰρ 

τοῦ αὐτοῦ μοι δοκεῖ εἶναι ἐρᾶν τε καὶ συκοφαντεῖν. 
“ E M ^ το 3 ^ NN S 

ἀλλὰ TO μὲν τῶν εὐηϑεστέρων. τὸ δὲ τῶν πανουργο- 

42 γόμους {τοὺς Σ malt Rs | χατάξαντες Dobr: κατεά- 
ξαντὲες X | ποιῆσαι. Herw coll I 81. 38. 34, sed cf. κατεστή- 
σαντο, quod sequitur | ἀποχτεῖναι priore loco del. Herw | 
ἔτρωσαν (uiv) Naber | ὧν ἐπεβούλευσαν Halb | μὴ κατέτυχον 

Herw, sed cf. And I 110 | τό γ᾽ ἐπ᾽ ἐκείνων Χ" (ἐπ᾿ ἃ pr. 
del), τό γ᾽ ἐπ᾽ ἐκείνοις pp. Rs 48 ἂν add. C, om. X!, ee 
habet X*, xoi γὰρ (&v» Dobr, sed cf. XXVIII 3 | παιδιῶν 
C: παιδικῶν X, παιδιᾶς Dobr | ἐκ λοιδορίας (ἢ) del. Herw 
vel ἐκ 4. transponit post ἑταίρας | καὶ del. Rs, defendit Aure 
sc, ut Simo | ποιήσαισϑε Rs, sed cf. VII 41, XII 94 
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τάτων. ἐβουλόμην δ᾽ ἂν ἐξεῖναί μοι παρ᾽ ὑμῖν καὶ ἔκ 

τῶν ἄλλων ἐπιδεῖξαι τὴν τούτου πονηρίαν. ἵνα ἠπί- 

στασϑε ὅτι πολὺ ἂν δικαιότερον αὐτὸς περὶ ϑανάτου 

ἠγωνίζετο ἢ ἑτέρους ὑπὲρ τῆς πατρίδος εἰς κίνδυνον 

χαϑίστη. τὰ μὲν οὖν ἄλλα ἐάσω" ὃ δ᾽ ἡγοῦμαι ὑμῖν 
προσήκειν ἀκοῦσαι καὶ τεχμήριον ἔσεσθαι τῆς τούτου 

ϑοασύτητος χαὶ τόλμης. περὶ τούτου μνησϑήσομαι. 

ἐν Κορίνϑῳ γάρ. ἐπειδὴ ὕστερον ἦλϑε τῆς πρὸς τοὺς 
πολεμίους μάχης καὶ τῆς εἰς Κορώνειαν στρατείας. 

ἐμάχετο τῷ ταξιάρχῳ “άχητι καὶ ἔτυπτεν αὐτόν, καὶ 
πανστρατιᾷ τῶν πολιτῶν ἐξελθόντων, δόξας ἀκοσμό- 

μόνος ᾿4ϑηναίων ὑπὸ 
D 

τατος εἶναι καὶ πονηρότατος. 
^ M 9 , τῶν στρατηγῶν ἐξεκηρύχϑη. 

Ἔχοιμι δ᾽ ἂν καὶ ἄλλα πολλὰ εἰπεῖν περὶ τούτου, 

ἀλλ᾽ ἐπειδὴ παρ᾽ ὑμῖν οὐ νόμιμόν. ἐστιν ἔξω τοῦ 

πράγματος λέγειν. ἐκεῖνο ἐνθυμεῖσϑε" οὗτοί εἶσιν oi 
βίᾳ εἰς τὴν ἡμετέραν οἰκίαν εἰσιόντες. οὗτοι oi διώ- 

κοντες. οὗτοι οἱ βίᾳ ἐκ τῆς ὁδοῦ συναρπάζοντες ἡμᾶς. 
τ [s - , ' , / M * 

ὧν ὑμεῖς μεμνημένοι τὰ δίκαια ψηφίζεσϑε. καὶ μὴ 

περιίδητε ἐκ τῆς πατρίδος ἀδίκως ἐχπεσόντα, ὑπὲρ ἧς 

ἐγὼ πολλοὺς κινδύνους κεχινδύνευκα καὶ πολλὰς λῃ- 

τουργίας λελῃτούργηκα. καὶ κακοῦ μὲν αὐτῇ οὐδενὺς 

αἴτιος γεγένημαι. οὐδὲ τῶν ἐμῶν προγόνων οὐδείς, 

ἀγαϑῶν δὲ πολλῶν" ὥστε δικαίως ἂν ὑφ᾽ ὑμῶν καὶ 

44 ἠπίστασϑε Bernhardy: ἐπίστησϑε X | ἂν Tayl: xol 
meet IV 13, XVI 7, XXI 16, XXV 29, XXVIII 14 | περὶ τῆς 
Markl | χαϑίστησι Minpesiüs, sed cf. [IX 14] 45 TEXUL. {μέ- 
γιστον Herw, sed ef. XII 20, XIX 56, XXVI 1*7 | ὕστερος 
Hertlemm | στρατείας Tayl: στρατιᾶς X | ἀκοσμότατος 
post Taylorum (ἀκοσμιώτ,) Emperius: κοσμιώτατος X, ἀκολα- 
στότατος idem v. d. pp. 46 ἡμᾶς del. Halb 47 us add. 
Hs post μὴ, sed cf. 20, VII 25, XII 35 Foertsch obs. 65 

LvsrAs. Ed. maior. 4 
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4T 
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ὑπὸ τῶν ἄλλων ἐλεηϑείην. οὐ μόνον si τι πάϑοιμι ὧν 

Σίμων βούλεται. ἀλλὰ καὶ ὅτι ἠναγκάσϑην ix τοιού- 

τῶν πραγμάτων εἰς τοιούτους ἀγῶνας καταστῆναι. 

4. 

ΠΕΡῚ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ EK ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ὙΠῈΡ 

OT ΚΑΙ ΠΡῸΣ ΟΝ K«AAHAON». 

Θαυμαστόν γε. ὦ βουλή, τὸ διαμάχεσϑαι περὶ τού- 

του. ὡς οὐκ ἐγένοντο ὑμῖν διαλλαγαί. x«i τὸ μὲν 
-“ M A 3 , ^ rr 9 9 “-“ ' Ν 

ξεῦγος καὶ τὰ ἀνδράποδα, καὶ ὅσα ἐξ ἀγροῦ χατὰ τὴν 

ἀντίδοσιν ἔλαβον. μὴ àv δύνασϑαι ἀρνηϑῆναι ὡς οὐχ 
2 , - »! M [4 Y , 3 ἀπέδωκε. φανερῶς δὲ περὶ πάντων διαλελυμένον ἀρ- 

νεῖσϑαι τὰ περὶ τῆς ἀνθρώπου. μὴ κοινῇ ἡμᾶς χρῆ- 

σϑαι συγχωρῆσαι. xci τὴν μὲν ἀντίδοσιν δι᾽ ἐχείνην 
, 9 , ^ ? 7 3. τ » , 

φανερός ἔστι ποιησάμενος. τὴν | δ᾽ αἰτίαν δι᾿ ἣν ἀπέ. 

δωχὲν ἢ ἔλαβεν. οὐκ ἂν ἄλλην ἔχοι εἰπεῖν (βουλόμε- 1j , i 

vog τἀληϑῆ λέγειν) ἢ ὅτι oi φίλοι περὶ πάντων ἡμᾶς 

τούτων συνήλλαξαν. ἐβουλόμην δ᾽ ἂν μὴ ἀπολαχεῖν 

αὐτὸν κριτὴν Ζιονυσίοις. ἵν᾽ ὑμῖν φανερὸς ἐγένετο 

ἐμοὶ διηλλαγμένος. χρίνας τὴν ἐμὴν φυλὴν νικᾶν" νῦν 

δὲ ἔγραψε μὲν ταῦτα sig τὸ γραμματεῖον ἀπέλαχε δέ. 

καὶ ὅτι ἀληϑῆ ταῦτα λέγω, Φιλῖνος καὶ Ζιοκλῆς ἴσα- 

Or. IV. ὙΠῈΡ Blass: περὶ X | A44HAON add. Tayl. 

Seal | ἀπέδωκε X*, ἀπέδωκα c. libris quibusdam Rs 2 9v 
del. Hamaker φανερός ex φανερῶς à pr. m. corr. X5 | ἀπέ- 
δωκεν sc. res 1185, ἔλαβεν servam cf. Herm. XIX 90, ἀπέδωκεν 
e » EJ 2 e » , , 9 3 τι 

ἃ ἔλαβεν Tayl, ἄντ. Óv ἣν ἔλαβεν ἐκείνην... civ. δι΄ ἣν 
ἀπέδωκεν ἐκεῖνα Heldmann | γ᾽ ἀληϑῆ Hirschig, sed cf. XII 1 
ὃ νικᾶν del. Halb, sed cf. Plat. leg. II p. 657*, Ar. Ran. 1473 
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σιν. ἀλλ᾽ οὐκ ἔστ᾽ αὐτοῖς μαρτυρῆσαι μὴ διομοσαμέ. 

voig περὶ τῆς αἰτίας ἧς ἐγὼ φεύγω. ἐπεὶ σαφῶς ἔγνωτ᾽ 

ἂν ὅτι ἡμεῖς ἦμεν αὐτὸν οἱ κριτὴν ἐμβαλόντες καὶ 
ἡμῶν ἕνεκα ἐκαϑίξετο. "AAA qv, εἰ βούλεται, ἐχϑοός" 
δίδωμι γὰρ αὐτῷ τοῦτο" οὐδὲν γὰρ διαφέρει. οὐκοῦν 

ἦλθον αὐτὸς αὐτὸν ἀποκτενῶν. ὡς οὗτός φησι. καὶ 

βίᾳ εἰς τὴν οἰκίαν εἰσῆλθον. διὰ τί οὖν οὐκ ἀπέ. 
χτεινα. ὑποχείριον λαβὼν τὸ σῶμα. καὶ τοσοῦτον κρα- 

τήσας ὥστε καὶ τὴν ἄνϑρωπον λαβεῖν; φρασάτω πρὸς 

ὑμᾶς. ἀλλ᾽ οὐκ ἔχει εἰπεῖν. Καὶ μὴν οὐδείς γε ὑμῶν 
5 "e - μὴ 9 / S 3 , ^ 

ἀγνοεῖ ὅτι ϑᾶττον ἂν ἐγχειριδίῳ πληγεὶς ἀπέϑανεν ἢ 

πὺξ παιόμενος. φαίνεται τοίνυν οὐδ᾽ αὐτὸς αἰτιώ- 
- ζ΄ r e - 3 » 9 , 3 , 

μενος τοιοῦτόν TL ἔχοντας ἡμᾶς ελϑεῖν, ἀλλ΄ OGTQCxO 

φησὶ πληγῆναι. καίτοι φανερὸν ἤδη ἐξ ὧν εἴρηκεν. 
er 3 , , 3 iJ Ἃ [i4 x ὅτι οὐ πρόνοια γεγένηται. οὐ γὰρ (ἂν» οὕτως ἤλϑο- 

μὲν. ἀδήλου ὄντος εἰ παρὰ τούτῳ εὑρήσομεν [ὔὄστρα- 

xov ἢ] ὅτῳ αὐτὸν ἀποχτενοῦμεν, ἀλλ᾽ οἴκοϑεν ἔχοντες 

ἂν ἐβαδίζομεν. νῦν δὲ ὁμολογούμεϑα πρὸς παῖδας 

καὶ αὐλητρίδας καὶ μετ᾽ οἴνου ἐλθόντες. ὥστε πῶς 

ταῦτ᾽ ἐστὶ πρόνοια; ἐγὼ μὲν γὰρ οἶμαι οὐδαμῶς. AAA 

οὗτος ἐναντίως τοῖς ἄλλοις δύσερώς ἐστι. καὶ ἀμ- 

φότερα βούλεται. τό τε ἀργύριον μὴ ἀποδοῦναι καὶ 

τὴν ἄνϑρωπον ἔχειν. εἶτα ὑπὸ τῆς ἀνθρώπου παρω- 

4 διομοσαμένους cf. Ant V 12. 15 ἧς Scal: 7; X, ἣν Rs | 
οἱ αὐτὸν χριτὴν Cont | προβαλόμενοι Halb, sed cf. Isocr. 
XVII 34 εἵνεκα X | ἐκαϑίξετο X?f: ἐκαϑέζετο vulg. | 5 αὖ- 
τὸς del. Rs 6 προνοία hic et 8 7 7 ἂν add. C | ἄδηλον 
ὃν Herw, sed cf. Xen. Hipparch 4, 2 | ὄστρακον ἢ del. Rs 
An 2,22 | óro Markl: οὕτως X, ὄστρακόν τι ὕτῳ Cob, εὑρή- 
σομέν τι ὅτῳ Herw, ὄστρακον ἢ πῶς Rauch | οἴκοϑέν {τι 
Bartelt | ὡς πρὸς Halb | μετ᾽ οἴνου cf. Thuk VI 28, μεστοὺς 
οἴνου Rs 8 ἐναντίος X | παρωξυμένος X! 

A* 
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ξυμμένος ὀξύχειρ λίαν καὶ πάροινός ἔστιν, ἀνάγκη δὲ 

ἀμύνασθαι. ἡ δὲ τοτὲ μὲν ἐμὲ περὶ πολλοῦ τοτὲ δὲ 

τοῦτόν φησι ποιεῖσθαι. βουλομένη ὑπ᾽ ἀμφοτέρων 

ἐρᾶσϑαι. καὶ ἐγὼ μὲν χαὶ ἐξ ἀρχῆς εὐκόλως εἶχον 

καὶ νῦν ἔτι ἔχω" ὁ δ᾽ εἰς τοῦτο βαρυδαιμονίας ἥκει, 

ὥστε οὐκ αἰσχύνεται τραῦμά τε ὀνομάζων τὰ ὑπώπια 

χαὶ ἐν κλίνῃ περιφερόμενος καὶ δεινῶς προσποιούμε- 
vog διακεῖσθαι ἕνεκα πόρνης ἀνθρώπου. ἣν ἔξεστιν 

αὐτῷ ἀναμφισβητήτως ἔχειν ἐμοὶ ἀποδόντι τἀργύριον. 

καὶ φησὶ μὲν δεινῶς ἐπιβουλευϑῆναι καὶ πρὸς ἅπανϑ' 
ἡμῖν ἀμφισβητεῖ. ἐξὸν δ᾽ ἐκ τῆς ἀνθρώπου βασανι- 

σϑείσης τὸν ἔλεγχον ποιήσασϑαι οὐκ ἠϑέλησεν" ἣ πρῶ- 

τον μὲν τοῦτ᾽ ἂν κατεῖπεν. πότερα κοινὴ ἡμῖν ἣν ἢ 

ἰδία τούτου. καὶ πότερα τὸ ἥμισυ τοῦ ἀργυρίου ἐγὼ 

συνεβαλόμην ἢ οὗτος ἅπαν ἔδωκε. καὶ εἰ διηλλαγμένοι 

ἢ ἔτι ἐχϑοοὶ ἦμεν, ἔτι δὲ εἰ μεταπεμφϑέντες ἤλθομεν 

ἢ οὐδενὸς καλέσαντος. καὶ ei οὗτος ἦρχε χειρῶν ἀδί- 
κῶν ἢ ἐγὼ πρότερος τοῦτον ἐπάταξα. τούτων xo 

ἕν ἕχαστον χαὶ τῶν ἄλλων οὐδὲν [ἦν] ὅ τι οὐ ῥάδιον 

τοῖς τὲ ἄλλοις ἐμφανὲς καὶ δι᾽ αὐτῆς ποιῆσαι. 
Ὅτι μὲν οὖν οὔτε πρόνοια ἐγένετο οὔτε ἀδικῶ 

τοῦτον. ὦ βουλή. ἐκ τοσούτων τεχμηρίων καὶ μαρ- 

τυριῶν ὑμῖν ἐπιδέδεικται" ἀξιῶ δ᾽ ὅσον ἂν ἐγένετο 

σημεῖον τούτῳ πρὸς τὸ δοκεῖν ἀληϑῆ λέγειν φυγόντος 

lex. Vind. 131 habet: νῦν δὲ ὀξύχειρ λίαν ἐστὶ καὶ πάροι- 
vog : ϑ τραῦμα τε Rs: τραῦμά γὲ X, τραύματα marg. Ald 
10 πότερα non est apud Lysiam, nisi hoc loco | κοινὰ super- 
scripto ἡ X* 11 ἦρξε Cont | πρότερος τούτου coll. 8 15 ΡΡ. 
Scheibe | ἦν del. Halb, οὐδὲν ὅτι οὐ ὁ. ἦν Hertlein αὐτῇ 
post ῥάδιον add. Rs, Xe praebet ῥάδιον τοῖς | δι᾿ αὐτῆς 
Scripsi: τούτοις X | post ποιῆσαι lacunam ind. Schottus 
12 προνοία X | φυγόντος... βάσανον et διότι... ἔλεγ- 
χον del. Francken 
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ἐμοῦ τὴν βάσανον, τοσοῦτον ἐμοὶ τεχμήριον γενέσϑαι 

ὅτι οὐ ψεύδομαι. διότι οὗτος οὐκ ἠϑέλησεν ἐκ τῆς 

ἀνθρώπου ποιήσασϑαι τὸν ἔλεγχον. καὶ μὴ τοσοῦτον 

ἰσχῦσαι τοὺς τούτου λόγους. ὅτι φησὶν αὐτὴν ἐλευ- 
, T CU e. ᾿ , , ᾿ - 3 

ϑέραν εἰναι ὁμοίως γὰρ προσήκει κάμοι τῆς 6AsvOt- 

ρίας, τὸ ἴσον καταϑέντι ἀργύριον. ἀλλὰ ψεύδεται καὶ 

οὐκ ἀληϑῆ λέγει. ἢ δεινόν γε. εἰ εἰς μὲν λύσιν τοῦ 
“ » ' 3 , 9 E 3-- 

σώματος [ἔδωκα τὸ ἀργύριον] ἐκ τῶν πολεμίων ἐξῆν 

ἄν μοι χρῆσϑαι αὐτῇ ὅ τι ἐβουλόμην. κινδυνεύοντι 

δέ μοι περὶ τῆς πατρίδος οὐδὲ πυϑέσϑαι παρ᾽ αὐτῆς 

τἀληϑῆ ἐκγενήσεται περὶ ὧν εἰς τὴν κρίσιν καϑέστηκα" 

καὶ μὲν δὴ πολὺ ἂν δικαιότερον ἐπὶ ταύτῃ τῇ αἰτίᾳ 

βασανισϑείη ἢ ἐπὶ τῇ ἔκ τῶν πολεμίων λύσει πραϑείη. 

ὅσῳ παρὰ μὲν ἐκείνων βουλομένων ἀπολῦσαι ἔστι καὶ 
ἄλλοϑεν | εὐπορήσαντι κομισϑῆναι. ἐπὶ δὲ τοῖς ἐχϑροῖς 

γενόμενον οὐ δυνατόν" οὐ γὰρ ἀργύριον λαβεῖν προ- 

ϑυμοῦνται. ἀλλ᾽ ἔκ τῆς πατρίδος ἐχβαλεῖν ἔργον 

ποιοῦνται. ὥσϑ᾽ ὑμῖν προσήκει μὴ ἀποδέχεσϑαι αὐ- 
- iJ - , ^c - - M x 

τοῦ διὰ τοῦτο οὐκ ἀξιοῦντος βασανισϑῆναι τὴν üv- 
$oozov, ὅτι αὐτὴν ἐλευϑέραν ἐσκήπτετο εἶναι. ἀλλὰ 

τοσοῦτον (altero loco) del. Herw | ὕτε φησιν Francken | 
γὰρ ἂν προσῆκε Francken | τῆς ἀπελευϑερίας Francken, sed 
Rs verissime: in arbitrio meo quoque situm est, serva sit an 
libera | ἀλλὰ... λέγει ante ὁμοίως collocari vult Hamaker 
18 ἔδωκα τὸ &oy. del. Cob post Hamakerum, qui vocem εἶ 
quoque expungit, quamquam interpolationis ansa fuisse vide- 
tur. Corrigunt ἔδει uot τοῦ ἀργυρίου Blass, ἔδει λαβεῖν τὸ 
&oy. ἐκ τῶν ἐμῶν ἐξῆν Heldmann, ἐκ τῶν ποῖ. del. vel transpo- 
mit: ἐκ τῶν ποῖ. εἰ ἔδωκα τὸ ἀργ. ἐξῆν Cont | ἂν delebat ali- 
quando Scheibe, defendit Gebauer arg. 249 ἔργον Scheibe 
coll. Plat. Phaedr. 232* Isocr. XV 81, XVI 40: αὐτὸν X, περὶ 
παντὸς vel πλείστου Hs, ἀντιποιοῦνται Sauppe coll Aesch. 
II 33, προαιροῦνται Baiter, πειρῶνται Steph, ἐμὲ αὐτὸν προ- 
ϑυμοῦνται Kirchner deleta, quae antecedit voce προϑ'. 
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πολὺ μᾶλλον συκοφαντίαν καταγιγνώσκειν. ὅτι παρα- 

λιπὼν ἔλεγχον οὕτως ἀκριβῆ ἐξαπατήσειν ὑμᾶς ῥᾳδίως 

cu. οὐ γὰρ δήπου τήν yt τούτου πρόκλησιν πιστο- 

τέραν ὑμᾶς νομίξειν δεῖ τῆς ἡμετέρας. ἐφ᾽ oig τοὺς 

αὑτοῦ οἰκέτας ἠξίου βασανίξεσϑαι. ἃ μὲν γὰρ ἐκεῖνοι 

ἤδεσαν. ἐλθόντας ἡμᾶς ὡς τοῦτον. xci ἡμεῖς ὁμολο- 

γοῦμεν. εἰ δὲ μεταπεμφϑέντες ἢ μή. καὶ πότερον 

πρότερος ἐπλήγην ἢ ἐπάταξα, ἐκείνη μᾶλλον ἂν ἤδει. 
ἔτι δὲ τοὺς μὲν τούτου οἰκέτας ἰδίους ὄντας τούτου 

εἰ ἐβασανίξομεν. ἀνοήτως ἄν τι τούτῳ χαριζόμενοι 

«cl παρὰ τὴν ἀλήϑειαν ἐμοῦ χατεψεύσαντο᾽ αὕτη δὲ 

ὑπῆρχε κοινή. ὁμοίως ἀμφοτέρων ἀργύριον κατατεϑη- 

κότων. καὶ [μάλιστα ἤδει}] διὰ ταύτην ἅπαντα τὰ 

πραχϑέντα ἡμῖν γεγένηται" καὶ εὖ ἤδειν (ὅτι) οὐδὲ 

ἐν ταύτῃ ἔγωγ᾽ ἂν ἴσον εἶχον βασανισϑείσῃ., ἀλλ᾽ 

ἀπεκινδύνευον τοῦτο᾽ πολὺ γὰρ περὶ πλείονος τοῦτον 

ἢ ἐμὲ φαίνεται ποιησαμένη. καὶ μετὰ μὲν τούτου ἐμὲ 

ἠδικηκυῖα. μετ᾽ ἐμοῦ δ᾽ οὐδεπώποτε εἰς τοῦτον éa- 

μαρτοῦσα. ἀλλ᾽ ὅμως ἐγὼ μὲν sig ταύτην κατέφυγον, 
-M οὗτος δὲ οὐκ ἐπίστευσεν αὐτῇ. 

15 ἐφ᾽ οἷς... βασαν. collocat post πρόχλησιν Kayser | 
ig' oig sc. de iis rebus, de quibus, £g ἧς Cont | πρό- 
τερος Markl: πρότερον X 16 post ἀνοήτως ἂν lacunam 
dat Cob, εἰκότως ἄν Markl, ἀγαπητῶς ἂν Dobr, ἀναμφισβη- 
τήτως ἄν Herw, ἀνοήτως αὐτῷ τοῦτο χαριξ. ἴσως π. τ. ἀλήϑ. 
ἂν ἐμοῦ Halb | αὐτὴ X | μάλιστα ἤδει delevi post Herw, qui 
vocem x«l quoque damnat J| διὰ 7:79 ταύτην Herw 17 εὖ 
ἤδειν (dri) οὐδὲ scripsi post Taylorum, (πὰ prop. εὖ ἤδει 
ὅτι οὐδὲ ἔκ ταύτης): οὐ λήσει οὐδὲν X | βασανισϑείσῃ Blass: 
βασανισϑείσης. X, καὶ οὐκ ἐλελήϑει μὲ ὅτι οὐδὲ Blass, λήσει οὐ- 
δὲν. οὐδὲ ταύτης ἔγωγ᾽ ἂν Sauppe, Gy ἧττον εἰχον. Dobr, οὐ 
λήσει οὐδὲν ταύτης βασανισϑείσης. ἐγὼ δ᾽ οὐκ ἴσον εἰχον Held- 
mann, xci οὐ λήσειν ἔμελλ᾽ οὐδ᾽ ἂν ἕν. καίτοι. ἔγωγ᾽ οὐκ ἂν 
ἴσον εἶχον Francken, ἔγωγ᾽ οὖν si καὶ ἄνισον εἶχον vel καίτοι 
ἔγωγ᾽ ἄνισον ἔχων ἀπεκινδύνευον Rauch, καίτοι οὐ λήσει γ᾽ 
οὐδέν᾽ ὅτι ταύτης ἔγωγ᾽ Herw 
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Οὔκουν δεῖ ὑμᾶς. ὦ βουλή, τηλικούτου ὄντος τοῦ 

κινδύνου. ῥᾳδίως ἀποδέχεσθαι τοὺς τούτου λόγους. 

ἀλλ᾽ ἐνθυμουμένους ὅτι περὶ τῆς πατρίδος μοι καὶ 

τοῦ βίου ὃ ἀγών ἐστιν. ἐν ὑπολόγῳ ταύτας τὰς προ- 

χλήσεις ποιεῖσϑαι. καὶ μὴ ζητεῖτε τούτων ἔτι μείζους 
΄ z , B ^ » E - , » ^» ΄ ς πίστεις" οὐ γὰρ ἂν ἔχοιμι εἰπεῖν ἀλλ᾽ ἢ ταύτας. ὡς 

3 οὐδὲν sig τοῦτον προὐνοήϑην. ἀγαναχτῶ δ᾽. ὦ 

βουλή, εἰ διὰ πόρνην καὶ δούλην ἄνϑοωπον περὶ τῶν 

μεγίστων εἰς κίνδυνον καϑέστηχα. ví xaxov πώποτε 

τὴν πόλιν ἢ αὐτὸν τοῦτον εἰργασμένος. ἢ εἰς τίνα 

τῶν πολιτῶν ὁτιοῦν ἐξαμαρτών; οὐδὲν γὰρ ἔμοιγέ 

ἐστι τοιοῦτον πεπραγμένον. ἀλλ᾽ ἀλογώτατον πάν- 
Ó , iJ /* ' 3 - Y , τῶν χινδυνεύω πολὺ μείζω συμφορὰν ἐμαυτῷ διὰ τού- 

τους ἐπαγαγέσϑαι. πρὸς οὖν παίδων καὶ γυναικῶν καὶ 

ϑεῶν τῶν τόδε τὸ χωρίον ἐχόντων ἱκετεύω ὑμᾶς καὶ 

ἀντιβολῶ. ἐλεήσατέ us, x«i μὴ περιίδητε ἐπὶ τούτῳ 
y ' ? , - , ^ , γενόμενον. μηδὲ ἀνηκέστῳ συμφορᾷ περιβάλητε' οὐ 

γὰρ ἄξιος οὔτ᾽ ἐγὼ φεύγειν τὴν ἐμαυτοῦ. οὔτε οὗτος 
, 7 3 P] - - [A c 

τοσαύτην δίχην παρ᾿ ἑμοῦ λαβεῖν ὑπὲρ ὧν φησιν 

ηδικῆσϑαι. οὐκ ἠδικημένος. 

ὅ. 

YIIEP KAAAIOTYT 

IEPOXZTAIAZ£X ΑΠΟΛΟΤΊΑ. 

Ei μὲν περὶ ἄλλου τινὸς ἢ τοῦ σώματος. ὦ ἄνδρες 

δικασταί. Καλλίας ἠγωνίζετο. ἐξήρκει ἄν μοι καὶ τὰ 

παρὰ τῶν ἄλλων εἰρημένα νῦν δέ μοι δοχεῖ αἰσχρὸν 

18 ἐστιν ἐν ὑπολόγῳ Markl: ἐστι μὲν ὑπὸ λόγω X | 
προὐνοήϑην Cont: προνοηϑῆναι X, quod defendit Gebauer 
arg. 319 19 ἀλλ᾽ ἀλογώτατον Sluiter: ἀλλὰ λόγω τὸ τῶν X 

Or Vv. 

18 

19 
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e 
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5 , ' , ' 7 P M εἰναι. κελεύοντος καὶ δεομένου. x«i φίλου ὄντος καὶ 

ἐμοὶ καὶ ἕως ἔξη τῷ πατρί. καὶ πολλῶν συμβολαίων 

ἡμῖν πρὸς ἀλλήλους γεγενημένων. μὴ βοηϑῆσαι Καλ- 

λίᾳ τὰ δίκαια. ὕπως ἂν δύνωμαι. ἐνόμιξον μὲν οὖν 

οὕτως uerouxtiv αὐτὸν ἐν ταύτῃ τῇ πόλει. ὥστε πολὺ 
, 9 - , 3 c E ^ 9 M 

πρότερον ἀγαϑοῦ τινος τεύξεσθαι παρ᾿ ὑμῶν ἢ ἐπὶ 

τοιαύταις αἰτίαις εἷς τοσοῦτον κίνδυνον καταστήσεσθαι" 

νῦν δὲ οἱ ἐπιβουλεύοντες οὐχ ἧττον ἐπικίνδυνον ποι- 

οὔσι τὸν βίον τοῖς μηδὲν ἀδικοῦσιν ἢ τοῖς πολλῶν 

κακῶν αἰτίοις οὖσιν. ὑμᾶς δὲ ἄξιον μὴ τοὺς μὲν 

τῶν ϑεραπόντων λόγους πιστοὺς | νομίζειν. τοὺς δὲ 
, 3 , 9 , er , M 3 

τούτων ἀπίστους. ἐνθυμουμένους ὅτι Καλλίᾳ μὲν οὐ- 

δεὶς πώποτε οὔτ᾽ ἰδιώτης ἐνεχάλεσεν οὔτε ἄρχων, 

οἰκῶν δ᾽ ἐν ταύτῃ τῇ πόλει πολλὰ μὲν ἀγαϑὰ ὑμᾶς 
, , ? , M ' /, 9 - - 

ἐποίησεν. οὐδεμίαν δὲ σχὼν αἰτίαν εἰς τοῦτο τῆς 
e 7 2x e ' 2 cr -€ ΄ Z ἡλικίας ἀφῖχται. οὗτοι δὲ ἐν ἅπαντι τῷ βίῳ μεγάλα 

ἡμαρτηκότες καὶ πολλῶν κακῶν πεπειραμένοι. ὥσπερ 
ἀγαϑοῦ τινος αἴτιοι γεγενημένοι περὶ ἐλευϑερίας νυνὶ 

ποιοῦνται τοὺς λόγους. καὶ οὐ ϑαυμάξω᾽ ἴσασι và 
ς 7 5. c à ? 9 

ὅτι. ἐὰν (uiv) ψευδόμενοι ἐλεγχϑῶσιν. οὐδὲν μεῖζον 
M c , , 2N M c - 3 /2 τῶν ὑπαρχόντων πείσονται. ἐὰν δὲ ὑμᾶς ἐξαπατήσωσι. 

τῶν παρόντων καχῶν ἔσονται ἀπηλλαγμένοι. καίτοι 

τοὺς τοιούτους οὔτε κατηγόρους οὔτε μάρτυρας πιστοὺς 

qon νομίζειν εἶναι. οἵτινες αὐτοὶ μεγάλα κερδαίνοντες 
ΜΠ δ ον - ' , 5 N ' - 

περὶ ἑτερῶν ποιοῦνται τοὺς λόγους. ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον 
- , A ? , - 2 ὅσοι τῷ δημοσίῳ βοηϑοῦντες tig κινδύνους σφᾶς αὐ- 

τοὺς καϑιστᾶσιν. ἄξιον δέ μοι δοχεῖ εἶναι οὐ τούτων 

ἴδιον ἡγεῖσϑαι τὸν ἀγῶνα. ἀλλὰ κοινὸν ἁπάντων τῶν 

1 ἱκετεύοντος καὶ Hirschig, sed cf. fr. 78,4 3 οὐδεὶς 
(οὐδὲν) πώπ. Herw, sed cf. XIX 55 4 μὲν add. F. Müller | 
ἔσονται Ald: ἐῶνται. X | κερδανοῦντες Markl 
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ἐν τῇ πόλει" οὐ γὰρ τούτοις μόνοις εἰσὶ ϑεράποντες. 

ἀλλὰ καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν. οἱ πρὸς τὴν τούτων 

τύχην ἀποβλέποντες οὐκέτι σχέψονται 0 τι (ἂν) ἀγα. 

ϑὸν εἰργασμένοι τοὺς δεσπότας ἐλεύϑεροι γένοιντο. 

ἀλλ᾽ ὃ τι ψεῦδος περὶ αὐτῶν μηνύδσαντες. . . . 

0. 

ΚΑΤ᾽ ANAOKIAOT AZEBEIA-. 

... ἔδησε τὸν ἵππον ἔκ τοῦ ῥδόπτρου τοῦ ἱεροῦ ὡς 
9 ΄ - EE ΄ Vre ΄ὔ τ s ἀποδιδούς. τῇ δ᾽ ἐπιούσῃ νυκτὶ ὑφείλετο. οὗτος οὖν 
Ὁ M , , M 2 ,ὔ 9 , in 

ὁ ταῦτα ποιήσας ϑανάτῳ τῷ ἀλγίστῳ ἀπώλετο. λιμῷ 

πολλῶν γὰρ καὶ ἀγαϑῶν αὐτῷ ἐπὶ τὴν τράπεζαν πα- 
, M 9 /, M P/4 M M , 

ρατιϑεμένων ὄξειν ἐδόκει τοῦ ἄρτου καὶ τῆς μάζης 

κάκιστον. καὶ οὐκ ἐδύνατο ἐσϑίειν. καὶ ταῦτα πολλοὶ r3 

ἡμῶν ἤκουον τοῦ ἱεροφάντου λέγοντος. δίχαιον οὖν 3 
- 5 - EIESA ΄ ' ΄ / E) μοι δοκεῖ εἶναι vOv ἐπὶ τούτῳ τὰ τότε λεχϑέντα Gvau- 

νῆσαι. καὶ μὴ μόνον τοὺς τούτου φίλους ὑπὸ τούτου 

καὶ τῶν τούτου λόγων ἀπόλλυσϑαι. ἀλλὰ καὶ αὐτὸν 

τοῦτον ὑφ᾽ ἑτέρου. 
3 Ὑ ΙΑ PM M e - 9 ^ , [4 ᾿Αδύνατον δὲ καὶ ὑμῖν ἔστι. περὶ τοιούτου πράγ- 

ματος φέρουσι τὴν ψῆφον. ἢ κατελεῆσαι ἢ καταχαρί- 

σασϑαι ᾿Ανδοκίδῃ. ἐπισταμένοις ὅτι ἐναργῶς τὼ ϑεὼ 

5 ἂν post Turicenses add. Scheibe. Orationem mancam 
esse ex Sauppii (ep. crit. 7) sententia indicavi. Desunt libri X 
folia duo. 

Or. VI. Titulum Tayl. supplevit ex Harpocratione s. v. x«- 
ταπλήξ, ῥόπτρον, φαρμακός: titulum eundem X praebet in 
orationum indice. 

1 ἔδησε... ἱεροῦ Harp 5. φόπτρον, X incipit: zov 
ix | λιμῷ del Roegholt ^ 2 post λέγοντος sequuntur: ὅτι 
ZAvóoxións μηνύων τοὺς αὑτοῦ ̓ (αὐτοῦ Νὴ σ συγγενεῖς καὶ φίλους 
ἀπώλλυε (ἀπολλύων ΧΕ), φάσκων αὐτοὺς συνεργοὺς εἶναι, dam- 
navit Rs ὃ ὑφ᾽ ἑαυτοῦ {μηνυϑῆναι) Auger 
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3 

τούτω τιμωρεῖτον τοὺς ἀδικοῦντας" ἐλπίσαι οὖν χρὴ 

πάντα ἄνϑρωπον ταὐτὰ x«l ἑαυτῷ καὶ ἑτέρῳ ἔσεσθαι. 

φέρε γάρ, ἐὰν νυνὶ ᾿ἀνδοκίδης ἀϑῷος ἀπαλλαγῇ (QU) 

ὑμᾶς ἐκ τοῦδε τοῦ ἀγῶνος xci ἔλϑῃ κληρωσόμενος 
τῶν ἐννέα ἀρχόντων καὶ λάχῃ βασιλεύς. ἄλλο τι ἢ 

ὑπὲρ ὑμῶν xci ϑυσίας ϑύσει xci εὐχὰς εὔξεταν 

χατὰ τὰ πάτρια, τὰ μὲν ἐν τῷ ἐνθάδε ᾿Ελευσινίῳ. τὰ 
δὲ ἐν τῷ ᾿Ελευσῖνι ἱερῷ. xci τῆς ξορτῆς ἐπιμελήσεται 

μυστηρίοις. ὕπως ἂν μηδεὶς ἀδικῇ μηδὲ cosi περὶ τὰ 
ἱερά; καὶ τίνα γνώμην οἴεσϑε ἕξειν τοὺς μύστας τοὺς 

ἀφικνουμένους. ἐπειδὰν ἴδωσι τὸν βασιλέα ὅστις ἐστὶ 
M 5 € , N , , ? - bil ^ x«l ἀναμνησθῶσι πάντα τὰ ἠσεβημένα αὐτῷ. ἢ τοὺς 

ἄλλους "EAAqveg, οἱ ἕνεκα ταύτης τῆς ἑορτῆς up 

ται ἢ ϑύειν εἰς ταύτην τὴν πανήγυριν βουλόμενοι ἢ 
ϑεωρεῖν; οὐδὲ γὰρ ἀγνὼς ὁ ᾿ἀνδοκίδης οὔτε τοῖς ἔξω 

2 - 9 , Δ. ΔΌΣ M ? , 3 , i 

οὔτε roig ἐνθάδε διὰ τὰ ἠσεβημένα. ἀναγκαίως γὰρ 

ἔχει ἀπὸ τῶν πολὺ διαφερόντων ἢ χακῶν ἢ ἀγαϑῶν 
“ 1 ΄Ζ , » ' M ἔργων τοὺς ποιήσαντας γιγνώσκεσϑαι. ἔπειτα δὲ καὶ 
διώχληκε πόλεις πολλὰς ἐν τῇ ἀποδημίᾳ. Σικελίαν, 

τιμωρεῖτον Dobr: τιμωρεῖτε X, τιμωροῦνται Sauppe, τι- 
μωρεῖσϑαι deleto ὅτι, quod antecedit, Scheibe ταὐτὰ scripsi: 
ὖὄντα X, τιμωρὸν Sauppe, Dobr lacunam post ἔσεσθαι esse 
vult: ἀγαϑὰ ἢ κακὰ, τιμωρουμένῳ ἢ ἀμελήσαντι, tamen ἐλπί- 
σαι κτλ. fortasse eidem grammatico debetur, cui 8 2 4 δι᾽ 
add. Scheibe | ὑμᾶς scripsi: ἡμᾶς X, ἡμῶν Ald, ἡμῖν Halb, 
ζημίας P. Müller | ὑμῶν» scripsi e X^, qui praebet ἡμῶν super- 
scripto ó | ϑυσίας ϑύσει Cob: ϑυσιάσουσι X | εὔξεται (O): 
εὔχεται X | ̓ Ελευσινίω. . Ἐλευσῖνι Palmer: ἐλευσῖνι,.... ἐλευ- 
σινίω X, τὰ μὲν ἐνθάϑε, τὰ δ᾽ ᾿Ελευσῖνι, καὶ τῆς Halb 5 ἔρ- 
χονται add. Rs coll. And. I 32, πάρεισι. Markl, ἐπιδημοῦσι 
Cob, pro ἢ ϑύειν deleto i ἢ altero, ἦλϑον post Taylorum Baiter, 
SEovot Dobr, qui £v. ταύτ. τ. £opr. ante ἀφικνουμένους transp. 
malit. 6 διὰ τὰ ἠσεβημένα ... γιγνώσκεσϑαι del. 
Hirschig, ἔργων del. gun bon διηνώχληκε vel ἠνώχληκε Herw, 
sed cf. Demosth. XIX 329 
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᾿Ιταλίαν, Πελοπόννησον. Θετταλίαν, ᾿Ελλήσποντον, 'Io- 

νίαν, Κύπρον" βασιλέας πολλοὺς κεχολάκευκεν, ᾧ ἂν 

ξυγγένηται. πλὴν τοῦ Συρακοσίου Ζ]΄ονυσίου. οὗτος 

δὲ ἢ πάντων εὐτυχέστατός ἔστιν ἢ πλεῖστον γνώμῃ 

διαφέρει τῶν ἄλλων. ὃς μόνος τῶν συγγενομένων 

᾿ἀνδοκίδῃ οὐκ ἐξηπατήϑη ὑπ’ ἀνδρὸς τοιούτου, ὃς 

τέχνην ταύτην ἔχει. τοὺς μὲν ἐχϑροὺς μηδὲν ποιεῖν 
΄ Ἁ j [ud ^ , , n 

κακόν. τοὺς δὲ φίλους O τι ἂν δύνηται κακόν. ὥστε 

μὰ τὸν 4ία οὐ ῥάδιόν ἔστιν ὑμῖν αὐτῷ οὐδὲν χαρισα- 

μένοις | παρὰ τὸ δίκαιον λαϑεῖν τοὺς Ἕλληνας. 

Νῦν οὖν ὑμῖν ἐν ἀνάγκῃ ἐστὶ βουλεύσασϑαι περὶ 

αὐτοῦ" εὖ γὰρ ἐπίστασϑε, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, ὅτι οὐχ 

οἷόν τε ὑμῖν ἔστιν ἅμα τοῖς τε νόμοις τοῖς πατρίοις 

x«i ᾿ἀνδοχίδῃ χρῆσϑαι. ἀλλὰ δυοῖν ϑάτερον, ἢ τοὺς 
» 2. , 9 M ^t , , - ? , 

vóuovg ἐξαλειπτέον ἐστὶν ἢ ἀπαλλαχτέον τοῦ ἀνδρός. 

εἰς τοσοῦτον δὲ τόλμης ἀφῖχται. ὥστε καὶ λέγει περὶ ἰς ῦ τόλμης ἀφ . ὦ αἱ λέγει περὶ 

τοῦ νόμου. ὡς καϑήρηται ὃ περὶ αὐτοῦ κείμενος καὶ 

ἔξεστιν αὐτῷ ἤδη εἰσιέναι εἰς τὴν ἀγορὰν xci εἰς τὰ 

ἱερά. (ἄλλως γὰρ εἶναι ἂν ἔτι καὶ νῦν ᾿Αϑηναίων 

ἐν τῷ βουλευτηρίῳ. καίτοι Περικλέα ποτέ φασι πα- 
u 4 

ραινέσαι ὑμῖν περὶ τῶν ἀσεβούντων., μὴ μόνον χρῆ- 

σϑαι τοῖς γεγραμμένοις νόμοις περὶ αὐτῶν, ἀλλὰ καὶ 

ἐξαπατήσας ante ᾧ ἂν add. Herw | ὅσοις συγγεγένηται 
Rauch, ὕτῳ οὖν συγγεγέν. Scheibe, sed cf. Isae. IV 27 | 
Gvocxovotov X 4 πλεῖστον Steph: πλείστων X | ὡς μόνος 
X | κακὸν priore loco del. Valckenaer, posteriore Tayl, ubi 
Emperius δεινότατον vel ἄλγιστον proponit, defendit Gebauer 
Lys. I 373; tamen malim μηδὲν κακὸν... δύνηται ποιεῖν. | 
οὐδὲν abesse malit Rs 8 ὑμῖν ἐπάναγκές ἐστι Halb, óu. 
ἀνάγκη ἐστι Cob | περὶ αὑτῶν Francken | ὑμῖν (altero loco) ex 
ἡμῖν corr, ut videtur, X* 9 ἄλλως γὰρ εἶναι addidi 
οἵ. And. 1 71 sq, . . . ζέστηκυῖ αν ἔτι Cobet, ὧν ἔτι Emperius 
coll. And. I 95 et 103, ἀνατί Sluiter | βουλευτηρίῳ cf. And. II 23 
10 περὶ αὐτῶν del. Herw 

10 
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τοῖς ἀγράφοις, x«9' ovg Εὐμολπίδαι ἐξηγοῦνται. oUg 

οὐδείς πῶ κύριος ἐγένετο χαϑελεῖν οὐδὲ ἐτόλμησεν 

ἀντειπεῖν. οὐδὲ αὐτοὶ τὸν ϑέντα ἴσασιν ἡγεῖσθαι γὰρ 
μὴ 9 iJ er 9 , - 3 , τ ^ 

ἂν αὐτοὺς οὕτως οὐ μόνον τοῖς ἀνθρώποις ἀλλὰ καὶ 

τοῖς ϑεοῖς διδόναι δίκην. ᾿Αἀνδοχίδης δὲ τοσοῦτον 

καταπεφρόνηκε τῶν ϑεῶν xci ὧν ἐκεένοις δεῖ τιμω- 

Qeiv, ὥστε πρὶν [μᾶλλον ἢ ἧττον] ἢ ἐπιδεδημηκέναι 
t 

δέχα ἡμέρας ἐν τῇ πόλει προσεχαλέσατο δίκην ἀσεβεί- 

ας πρὸς τὸν βασιλέα, καὶ ἔλαχεν ᾿ἀνδοκίδης (Ov) καὶ 

πεποιηκὼς ἃ οὗτος πεποίηκε περὶ τοὺς ϑεοὺς καὶ (ἵνα 

μᾶλλον πρόσσχητε τὸν νοῦν) φάσχων τὸν "4oyvxzov 
3 - N ' e - ᾿ ς “ - c Y ἀσεβεῖν περὶ τὸν Ἑρμῆν τὸν αὑτοῦ πατρῷον. ὁ δὲ 

"Aoyurzog ἠντεδίκει 3j μὴν τὸν Ἑρμῆν ὑγιᾶ τε καὶ 
ὅλον εἶναι. καὶ μηδὲν παϑεῖν ὧνπερ οἱ ἄλλοι Ἑρμαῖ" 

ὅμως μέντοι ἵνα μὴ ὑπὸ τούτου τοιούτου ὄντος πράγ- 

uc«T ἔχοι. δοὺς ἀργύριον ἀπηλλάγη. καίτοι ὁπότε ἶ χοι. δοὺς ἀργύς )λλάγη. 
οὗτος παρ᾽ ἕτέρου ἠξίωσε δίκην ἀσεβείας λαβεῖν. 1 

που ἕτέρους γε παρὰ τούτου λαβεῖν δίκαιον καὶ εὐσε- 

βές ἐστιν. 

᾿Αλλὰ λέξει δεινὸν εἶναι. εἰ ὃ μὲν μηνυτὴς τὰ 

ἔσχατα πείσεται. οἱ δὲ μηνυϑέντες τῶν αὐτῶν ὑμῖν 
, E/4 , , 3 (s ' t M ἐπίτιμοι ὄντες μεϑέξουσι. χαίτοιν οὐχ ὑπὲρ αὑτοῦ 

αὐτοὶ P. Müller: αὐτὸν X, αὐτοὺς Rs, αὖ Roegholt, del. 
Herw | ἡγεῖσϑε Sauppe 11 τιμωρῶν pp. Westermann | 
μᾶλλον ἢ ἧτττον del. Taylor | Avóoxtóns (altero loco) del. 
Scheibe vel pp. AMegtzzo | cà» add. Rs cf. Ar. Ran. 363 | 
καίπερ πεπ. Bergk apud Scheibium obs. 42 πρόσσχητε Tur: 
πρόσχητε X | Ἄρχιππον Palmer: "Aglovismcon X, dicit Hermam 
Archippi οἵ. Kirchhoff Herm I 7 12 ἡντιδ. X | πράγματ᾽ 
Bekker: πρᾶγμα ΧΕ 19 ἐπίτιμοι ὄντες del Scheibe | 
μεϑέξουσι οἵ. Gentsch, de enuntiatorum condic. ete. Diss. 
Jen. IV 301 | καὶ οὐχ ὑπὲρ Tayl, καίτοι πῶς οὐχὶ δεινὸν εἶ 
οὐ μόνον οὐχ ὑπὲρ Rs, καὶ οὐχ ὕπως ὑπὲρ Sluiter 
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ἀπολογήσεται. ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων κατηγορήσει. τοὺς 
μὲν οὖν ἄλλους οἱ ἐπιτάξαντες χαταδέξασϑαι ἀδικοῦσι 

(x«l» τοῦ αὐτοῦ ἀσεβήματος αἰτιοί εἶσιν" εἰ δ᾽ ὑμεῖς 
αὐτοχράτορες ἤδη ἔσεσϑε οἱ ἀφελόντες τὰς τιμωρίας 

τῶν ϑεῶν., ἀλλ᾽ (οὐχ οὗτοι αἴτιοι ἔσονται. ὑμεῖς 
οὖν μὴ βούλεσϑε εἰς ὑμᾶς τὴν αἰτίαν ταύτην περι- 
τρέψαι. ἐξὸν τὸν ἀδικοῦντα χολάσασιν ἀπηλλάχϑαι. 
ἔπειτα δ᾽ ἐχεῖνοι μὲν ἀρνοῦνται τὰ μεμηνυμένα, οὗτος 

δὲ ὁμολογεῖ ποιῆσαι. καίτοι καὶ ἐν ᾿Φρείῳ πάγῳ. ἐν 

τῷ σεμνοτάτῳ καὶ δικαιοτάτῳ δικαστηρίῳ. ὁμολογῶν 

μὲν ἀδικεῖν ἀποϑνησκει, ἐὼν δὲ ἀμφισβητῇ. ἐλέγχεται. 
χαὶ πολλοὶ οὐδὲν ἔδοξαν ἀδικεῖν. οὔκουν ὁμοίαν 

χρὴ γνώμην ἔχειν περί τὲ τῶν ἀρνουμένων καὶ περὶ 

τῶν ὁμολογούντων. δεινὸν δέ μοι δοκεῖ εἶναι" ἐὰν 

μέν τις ἀνδρὸς σῶμα τρώσῃ. χεφαλὴν ἢ πρόσωπον ἢ 

χεῖρας ἢ πόδας. οὗτος μὲν {κατὰ τοὺς νόμους τοὺς 

ἐξ "Aocíov {πάγου φεύξεται τὴν τοῦ ἀδικηϑέντος πό- 

λιν. καὶ ἐὰν κατίῃ, ἐνδειχϑεὶς ϑανάτῳ ξημιωϑήσεται" 

ἐὰν δέ τις τὰ αὐτὰ ταῦτα ἀδικήσῃ τὰ ἀγάλματα τῶν 

καὶ ante τῶν del. Dobr, ἀλλ᾽ ἤδη τῶν Scheibe | καὶ ante 
τοῦ om. X!, add. (C) | ἤδη ἔσεσϑ'ε scripsi: ἦτε καὶ ἐστὲ X, 
3 γε καὶ ἐστε Emperius Op. 59, ἐστε, ὑμεῖς οἱ Sauppe, αὐτοχρ. 
ὄντες αὐτοί ἔστε Rs, .erbroxo. ὄντες 2.2. 20» δὰ , 09x ὑμεῖς ἐστὲ 
Dobr, αὐτοχρ. ὄντες αὐτῷ συγγνώμην ἔχετε, αὐτοί ἐστε P. Müller, 
αὐτοχρ. ἀφήσετε, ὑμεῖς ἔσεσϑε Francken, αὐτὸν κρατοῦντες ἀφή- 
σετε Herw Ι ἀνελόντες Rs | οὐχ add. Rs, qui pp. ὑμεῖς αὐτοί, 
ἀλλ᾽ οὐχ οὗτοι | αἴτιοι ἔσονται del. Herw 14 ἐν ante τῷ 
del. Cob | ὁ μὲν ὅμολ. Francken, μέν {τις Cob | πολλοὶ €: 
πολλοῦ X | οὐδὲν ἔδοξαν Markl: οὐδὲ δόξαν X, οὐδ᾽ ἔδοξαν 
C, xol ἀπολύεται οὐδὲν δόξας ἀδ. Tayl, πολλοὺς ἤδη ἀφῆκαν 
οὐδὲν δόξαντας Hs  οὔχοῦν (ὑμᾶς) Valckenaer  ὅμοζο- 
γούντων Rs: ὁμολογουμένων Χ 15 οὗτος Dobr: αὐτὸς X | 
κατὰ add. (C) | πάγου add. (K), τοὺς ἐξ 4o. z. del. Dobr | post 
πόλιν in libris: ἢ τραύματος ἐκ προνοίας. quae del. Tayl | 
ante κατίῃ in X est uiv, quod del. C | ξημιώσεται Cob 

14 
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ilr 

18 

19 

62 [ATXIOT] Or. 6. 

ϑεῶν. οὐδ᾽ αὐτῶν χωλύσετε τῶν ἱερῶν ἐπιβαίνειν ἢ 

εἰσιόντα (οὐ τιμωρήσεσϑε: καὶ μὲν δὴ τούτων καὶ 

δίκαιον καὶ ἀγαϑόν ἔστιν ἐπιμελεῖσθαι. ὑφ᾽ ὧν καὶ 

εὖ καὶ κακῶς δυνήσεσϑε πάσχειν. φασὶ δὲ καὶ τῶν 

Ἑλλήνων πολλοὺς διὰ τὰ ἐνθάδε ἀσεβήματα ἐκ τῶν 

παρ᾽ αὐτοῖς ἱερῶν ἐξείργειν. ὑμεῖς δὲ αὐτοὶ οἱ ἀδὲ- 

κηϑέντες περὶ ἐλάττονος ποιεῖσϑε τὰ παρ᾽ ὑμῖν νόμιμα 

ἢ ἕτεροι τὰ ὑμέτερα. τοσοῦτο δ᾽ οὗτος Ζιαγόρου τοῦ 

Μηλίου ἀσεβέστερος γεγένηται" ἐκεῖνος μὲν γὰρ λόγῳ 
M ' 3 / [4 , M δ . 3 , [3 P 

περὶ τὰ ἀλλότρια ἱερὰ xci ἑορτὰς ἠσέβει. οὗτος δὲ 

ἔργῳ περὶ τὰ ἐν τῇ αὑτοῦ πόλει. ὀργίξεσϑαι οὖν χρή. 

ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι. τοῖς ἀστοῖς ἀδικοῦσι μᾶλλον ἢ 
- , τ A ve ZA ᾿ Η ^ er Toig ξένοις περὶ ταῦτα [τὰ ἱερά] τὸ μὲν γὰρ ὥσπερ 

3 , ’ 2) e , ' 3 ? - ^ * τι 

ἀλλότριόν ἔστιν ἁμάρτημα. τὸ δ᾽ οἰκεῖον. καὶ μὴ ovg 

μὲν ἔχετε ἀδικοῦντας ἀφίετε. τοὺς δὲ φεύγοντας ζη- 

τεῖτε συλλαμβάνειν. ἐπικηρύττοντες τάλαντον ἀργυ- 
7 , M 2 , ^ 3 , 9 b! ; oíov δώσειν τῷ | ἀπάγοντι ἢ ἀποχτείναντι. εἰ δὲ μή, 

δόξετε τοῖς Ἕλλησι κομπάζξειν μᾶλλον ἢ τιμωρεῖσϑαι 

βούλεσϑαι. ἐπεδείξατο δὲ καὶ τοῖς “Ελλησιν ὅτι ϑεοὺς 
3 7 3 A ς A] ' , 2 ? 

ov νομίζει. οὐ γὰρ ὡς δεδιὼς τὰ πεποιήημξνα. ἀλλ 

ὡς ϑαρρῶν. ναυκληρίᾳ ἐπιϑέμενος τὴν ϑάλατταν ἕπλει. 

ὁ δὲ ϑεὸς ὑπῆγεν αὐτὸν. ἵνα ἀφικόμενος εἰς τὰ &uao- 

οὐδ᾽] οὐκ Tayl, οὔτ᾽ Cob | αὐτὸν Markl | ἢ] οὔτ᾽ Cob | 
οὐ add. Ald 16 αὐτὸν inserunt post πολλοὺς Hs (τοῦτον 
Herw), ante ἐκ Halb, post ἱερῶν Francken παρ᾽ αὑτοῖς 
Francken | ποιήσεσϑε interrogative Cont | τὰ ὑμέτερα del. 
Halb, quae necessaria videntur, ne subaudias τὰ παρ᾽ αὑτοῖς 
17 τὰ ἐν Ald: τὰς ἐν X | τὰ ἱερὰ del. Valckenaer 18 οὺς 
ex ob» & pr. m. corr. X* | ἀγαγόντι Dobr coll. Thuc. VIII 5, 
ἀπαγαγόντι Francken 19 εἰς τὰ ἀμ. sc. in scelerum suorum 
theatrum, διὰ τὰ &u. coll And. I 113. 137 Emperius, verba 
del. Dobr, zig . . . . τὰ ἀμ. Westermann, sig ἃ ἡμάρτητο «v- 
τῶν Kayser 
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τήματα ἐπὶ τῇδε τῇ προφάσει δοίη δίκην. ἐλπίζω μὲν 

οὖν αὐτὸν καὶ δώσειν δίκην. ϑαυμάσιον δὲ οὐδὲν ἄν 

μον γένοιτο. οὔτε γὰρ ὁ ϑεὸς παραχρῆμα κολάζξει. 

[ἀλλ᾽ αὕτη μέν ἐστιν ἀνθρωπίνη δίκη] — πολλαχόϑεν 
δὲ ἔχω τεκμαιρόμενος εἰκάζειν. δρῶν καὶ ἑτέρους ἠσε- 

βηκότας χρόνῳ δεδωκότας δίκην. καὶ τοὺς ἐξ ἐκείνων 

διὰ τὰ τῶν προγόνων ἁμαρτήματα --- ἐν δὲ τούτῳ τῷ 
7 , ij S , c Y 5 , 

χρόνῳ δέη πολλὰ καὶ κινδύνους ὁ ϑεὸς ἐπιπέμπει 

τοῖς ἀδικοῦσιν. ὥστε πολλοὺς ἤδη ἐπιϑυμῆσαι τελευ- 

τήσαντας τῶν χακῶν ἀπηλλάχϑαι. ὁ δὲ ϑεὸς τέλος 
4 7 - , £, 3 , 

τούτῳ λυμηνάμενος τῷ βίῳ ϑάνατον ἐπεϑηξκε. 
4 4 4 

Σκέψασϑε δὲ καὶ αὐτοῦ ᾿ἀνδοκίδου τὸν βίον. ἀφ᾽ 

οὗ ἠσέβηκε. καὶ εἴ τις τοιοῦτος ἕτερός ἐστιν. ᾿άνδο- 

κίδης γὰρ ἐπειδὴ ἥμαρτεν, ἐξ ἐπιβολῆς εἰσαχϑεὶς εἷς 

τὸ δικαστήριον, ἔδη σεν ἑαυτὸν τιμησάμενος δεσμοῦ. εἶ 

μὴ παραδοίη τὸν ἀκόλουθον" εὖ δ᾽ ἤδει οὐ δυνησό- 
μενος παραδοῦναι. ὃς διὰ τοῦτον χαὶ τὰ τούτου 
e 7 , , rr αὶ M , 

ἁμαρτήματα ἀπέϑανεν. ἵνα {μὴ μηνυτὴς γένοιτο. 

καίτοι πῶς οὐ ϑεῶν τις τὴν τούτου γνώμην διέφϑει- 

θὲν. ὃς ῥᾷον ἡγήσατο δεσμοῦ τιμήσασϑαι ἢ ἀργυρίου 

ἐπ᾽ ἐλπίδι τῇ αὐτῇ; ἐκ δ᾽ οὖν τούτου τοῦ τιμήματος 

τῇδε τῇ scripsi: τῇ ἐμῇ X, τιμῆς coll. And. II 13 Markl | 
προφάσει) προσχλήσει Kayser, προστασίᾳ Zutt coll. And. 
1139, | δώῃ Σ 20 xci] αὐτίκα vel ἤδη Dobr | δίκην del. 
Dobr | ϑαυμαστὸν Valckenaer, sed cf. Isae. I 28, [Demosth] 
LVIII 63 | ἄν μοι] εἰ μὴ de Reiskii sententia Herw, ἂν εἴη εἰ 
μὴ P. Müller | post γένοιτο Cob addere malit εἰ νῦν ἀποφύ- 
yov | οὔτε] οὐδὲ Rs | ἀλλ᾽... δίκη del. Halb | καὶ (αὐτοὺς 
καὶ τοὺς Francken, καὶ τοὺς... ἅμαρτ. del. Kayser | (οὐδὲν 
τέλος Rs, διὰ τέλους Francken | τούτων Scal | ϑάνατον] 
ἐλεινὸν malim, βίαιον ϑαν. Francken — 21 καὶ ante εἰ del. Rs | 
ἐπιβολῆς Tayl: ἐπιβουλῆς X cf. Siegfried, de multa quae ἐπιβ. 
dieitur 52 | ἔδησεν Steph: ἐδέησεν X, λέληϑεν Valckenaer, ἀπώ- 
Aecev Dobr — 22 μὴ add. Steph | ἢ ἀργυρίου Tayl: μαρτυρίου X 

20 
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64 [ΛΥΣΙΟΥ] Or. 6. 

» , 2 ^ 9 , M 9 , , ^ 

ἐδέδετο ἐγγὺς ἐνιαυτόν. καὶ ἐμήνυσε δεδεμένος κατὰ 

τῶν αὑτοῦ συγγενῶν καὶ φίλων. ἀδείας δοθείσης αὐ- 

τῷ, εἰ δόξειε τἀληϑῆ μηνῦσαι. χαὶ τίνα αὐτὸν δοκεῖτε 
M 2 e , hj M EU M ^ y 

ψυχὴν ἔχειν. ὁπότε τὰ uiv ἔσχατα καὶ τὰ αἴσχιστα 

ἐποίει μηνύων κατὰ τῶν ἑαυτοῦ φίλων. 5 δὲ σωτηρία 

ἀφανὴς αὐτῷ; μετὰ δὲ ταῦτα. ἐπειδὴ ἀπεχτονὼς ἣν 

oUg αὐτὸς ἔφη περὶ πλείστου ποιεῖσϑαι. ἔδοξε τἀληϑῆή 

μηνῦσαι καὶ ἐλύϑη. χαὶ προσεψηφίσασϑε ὑμεῖς αὐτὸν 
N - 5 - M - e ES δ᾿ 3 ? 

εἴργεσθαι τῆς ἀγορᾶς xci τῶν ἱερῶν. ὥστε μη δ᾽ ἀδι- 

χούμενον ὑπὸ τῶν ἐχϑοῶν δύνασϑαι δίκην λαβεῖν. 

οὐδεὶς γάρ πω. ἐξ ὅσου ᾿4ϑῆναν ἀείωνηστοί εἶσιν, 
Qu , DISCE, 3 , V , 5 ;€$* » ἐπὶ τοιαύτῃ αἰτίᾳ ἠἡτινώϑη. δικαίως" οὐδὲ γὰρ ἔργα 

τοιαῦτα οὐδείς πω εἰργάσατο. καὶ τούτων πότερα 
' ' N ^ x 9, , ? M AN * 

τοὺς ϑεοὺς χρὴ ἢ τὸ αὐτόματον αἰτιᾶσϑαι; μετὰ δὲ 

ταῦτα ἔπλευσεν ὡς τὸν Κιτιῶν βασιλέα. καὶ προδι- 

δοὺς ληφϑεὶς ὑπ’ αὐτοῦ ἐδέϑη. καὶ οὐ μόνον τὸν ϑά- 
2) - 5 ^ ^ ' 3 ς , , , 

verov ἐφοβεῖτο ἀλλὰ καὶ τὰ καϑ' ἡμεραν αἰκίσματα, 

οἰόμενος τὰ ἀχρωτήρια ζῶντος ἀποτμηϑήσεσϑαι. ἀπο- 

δρὰς δὲ ἐκ τούτου τοῦ κινδύνου χατέπλευσεν εἷς τὴν 

ἑαυτοῦ πόλιν ἐπὶ τῶν τετρακοσίων {τοσαύτην γὰρ 

0» ϑεὸς λήϑην ἔδωκεν. ὥστε εἰς τοὺς ἠδικημένους 

98 ἀδείας cf. And. II 23 | καίτοι τίνα Dobr. | ἔχειν 
(O): ἐμὴν X | καὶ τὰ αἴσχιστα del. Rs, ἔσχατα καὶ τὰ del. 
Cob | (ἦν) αὐτῷ Tayl 94 ἦν et καὶ ante προσεφ. 
del. Dobr | προσεφηφ. cf. And. IL 24 | ἱερῶν à m. sec. 
in margine X*: yeoóv X | μηδ᾽ Rs: μὴ X | ἀδικούμενον 
Cont: ἀδικουμένω X, quo servato ἐχγενέσθαι pro δύνασθαι 
proponit Dobr 95 zo Hs: που X | ὅτου Cob | 4η- 
vc, Bekker: A9gvoiov. X, ᾿ϑῆναι ci Halb | δικαίως 
malim transponi ante οὐδεὶς γὰρ 26 κιττιέων X | προ- 
διδοὺς. obiectum desiderat Rs | ζῶν Cob 97 ἐπὶ Tayl: 
ἐπεὶ X | γὰρ add. Tayl, τοσαύτην et ὁ Markl, qui prop. 
ὁ δὲ ϑεὸς τοσαύτην τούτῳ, τοσαύτην δὲ αὐτῷ τῶν ἀσεβημάτων 
Scheibe 
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αὐτοὺς ἐπεθύμησεν ἀφικέσϑαι. ἀφικόμενος δὲ ἐδέϑη 

x«l ἠκίσϑη, ἀπώλετο δὲ οὐχί. ἀλλ᾽ ἐλύϑη. ἔνϑεν δὲ 

ἔπλευσεν ὡς Εὐαγόραν τὸν Κύπρου βασιλεύοντα. καὶ 
9 ΄ er 9 ' M M E RU 

ἀδικήσας εἴρχϑη. ἀποδρὰς δὲ καὶ τοῦτον ἔφευγε 
* ' » , , » M M "c M , 

μὲν τοὺς ἐνθάδε ϑεούς. ἔφευγε δὲ τὴν ἑαυτοῦ πόλιν. 

ἔφευγε δὲ εἰς oUg τὸ πρῶτον ἀφίχοιτο τόπους. καί. 

τοι τίς χάρις τῷ βίῳ, κακοπαϑεῖν μὲν πολλάκις. ἀνα.- 

παύσασϑαι δὲ μηδέποτε: καταπλεύσας δὲ ἐκεῖϑεν δεῦρο 

εἰς δημοχρατίαν [εἰς τὴν αὑτοῦ πόλιν] τοῖς μὲν πρυ- 

τάνεσιν ἔδωχε χρήματα. ἵνα αὐτὸν προσαγάγοιεν ἐν- 

ϑάδε. ὑμεῖς δ᾽ αὐτὸν ἐξηλάσατε ἔκ τῆς πόλεως. τοῖς 

ϑεοῖς βεβαιοῦντες τοὺς νόμους οὺς ἐψηφίσασϑε. καὶ 

τὸν ἄνδρα οὐ δῆμος. οὐκ ὀλιγαρχία, οὐ τύραννος. οὐ 

πόλις ἐθέλει, δέξασθαι διὰ τέλους. ἀλλὰ πάντα τὸν 

χρόνον, ἐξ ὅσου ἠσέβησεν, ἀλώμενος διάγει. πιστεύων 

ἀεὶ μᾶλλον τοῖς ἀγνῶσι τῶν γνωρίμων διὰ τὸ ἠδικη- 

κέναι οὺς γιγνώσκει. τὸ δὲ τελευταῖον νῦν ἀφικό- 
? M , M 9 - 3 - , , ^ 

μενος εἷς τὴν πόλιν δὶς ἐν τῷ αὐτῷ ἐνδέδεικται. καὶ 

τὸ μὲν σῶμα ἀεὶ ἐν δεσμοῖς ἔχει. v] δὲ οὐσία αὐτοῦ 

ἐλάττων ἐκ τῶν κινδύνων γίγνεται. καίτοι ὅταν τις 

τὸν αὑτοῦ βίον τοῖς éy99oig χαὶ τοῖς συκοφάνταις 

αὐτὸς exe. Tayl| | ἐδέϑ'η οἵ. And.I1 15. 28 ἐνϑένδε δὲ Dobr | 
εἴρχϑη Scheibe: εἰρχϑη X | ἀποδρὰς δὲ καὶ Rs: ἀποδράσας 

| 7o πρῶτον] πορευόμενος Herw | ἀφίκετο Tayl, &gixro 
Kayser 29 δ᾽ ἔπειτα δεύτερον εἰς Sluiter | ἐπὶ δημοκρατίας 
Dobr, οὔσης δημ. Emperius | εἰς... πόλιν. del. Dobr, εἰς 
δημοχρατουμένην τὴν αὑτοῦ πόλιν Tayl cf And 1 88 | πρυτά- 
vecti» Dobr: πρυτανεῦσιν X | ἐνθάδε Scal: ἐνθένδε X | τοῖς 
A'soic| τοῖς ἔργοις Markl, χαριξόμενοι τοῖς ϑεοῖς καὶ βεβ. 
Scheibe, τοῖς ϑεοῖς κεχαρισμένα ποιοῦντες χαὶ P. Müller 
30 ὅσου ἃ pr. m. ex ὅτου corr. X*, órov Cob | ἠσέβηκεν 
Scheibe, coll... 21 | αὐτῷ «ἐνιαυτῷ» Rs, sed cf. XX 35 
91 χαίτοι Markl: καὶ X | αὐτοῦ ἃ pr. m. ex αὐτὸν X5 

- 
LvsrAs. Ed. maior. ὃ 

28 
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66 [ATXIOT)] Or. 6. 

διανέμῃ. τοῦτ᾽ ἔστι τὸ ξῆν βίον ἀβίωτον. ἃ τούτῳ | 

ὃ ϑεὸς οὐχ ἐπὶ σωτηρίᾳ ἐπινοεῖν δίδωσιν, ἀλλὰ τιμω- 

ρούμενος τῶν γεγενημένων ἀσεβημάτων. τὸ δὲ τελευ- 

ταῖον νυνὶ παραδέδωκεν αὑτὸν ὑμῖν χρῆσϑαι ὅ τι ἂν 

βούλησϑε. οὐ τῷ μὴ ἀδικεῖν πιστεύων, ἀλλ᾽ ὑπὸ δαι- 

μονίου τινὸς ἀγόμενος ἀνάγκης. οὔχουν χρὴ μὰ τὸν 

Ζία οὔτε πρεσβύτερον ὄντα οὔτε νεώτερον. ὁρῶντας 

᾿ἀνδοκίδην ἐκ τῶν κινδύνων σῳζόμενον. συνειδότας 

ὑτῷ ἔργα ἀνόσια εἰργασμέ ὑϑεωτέ ίγνεσϑαι. αὐτῷ ἔργα ἀνόσια εἰογασμένῳ, ἀϑεωτέρους γίγνεσθαι. 
, , er er e ^ 

ἐνθυμουμένους ὅτι ἥμισυς ὁ βίος βιῶναι χρείττων 

ἀλύπως ἐστὶν (ἢ διπλάσιος λυπουμένῳ, ὥσπερ οὗτος. 

Εἰς τοσοῦτον δὲ ἀναισχυντίας ἀφῖχται. ὥστε καὶ 

παρασκχευάξεται τὰ πολιτικὰ πράττειν καὶ ἤδη Ón- 

μηγορεῖ καὶ ἐπιτιμᾷ καὶ ἀποδοκιμάζει τῶν ἀρχόντων 

τισί, καὶ συμβουλεύει εἰς τὴν βουλὴν εἰσιὼν περὶ ϑυ- 

σιῶν καὶ προσόδων καὶ εὐχῶν xci μαντειῶν. καίτοι 

τούτῳ πειϑόμενοι ποίοις ϑεοῖς ἡγήσεσϑε κεχαρισμένα 

ποιεῖν; μὴ γὰρ οἴεσϑε. ὦ ἄνδρες δικασταί. εἰ ὑμεῖς 

βούλεσϑε τὰ τούτῳ πεποιημένα ἐπιλαϑέσϑαι. καὶ τοὺς 

ϑεοὺς ἐπιλήσεσϑαι. ἀξιοῖ δὲ οὐχ ὡς ἠδικηκὼς ἧσυ- 

χίαν ἔχων πολιτεύεσθαι. ἀλλ᾽ ὥσπερ αὐτὸς ἐξευρὼν 

τοὺς τὴν πόλιν ἀδικήσαντας. οὕτω διανοεῖται. καὶ 

παρασχευάζεται ὅπως ἑτέρων μεῖξον δυνήσεται, ὥσπερ 
3 VESPA , M , 1 6 , 3 

οὐ διὰ πραότητα καὶ ἀσχολίαν τὴν ὑμετέραν οὐ δεδω- 

ξῆν Cob: τὸν X, βιοῦν» τὸν Steph, τὸν βίον (βιοῦν» 
Scheibe | ἐπινοῶν vir doctus apud Tayl. 32 δαιμονίας P. Müller, 
coll. Isocr. XII. 169 | ἀνάγκῃ Cob | ὁρῶντα X | ἥμισυς a m. sec. 
corr. in ἥμισος X* | κρεῖττον X | ἀλύπῳ Steph | ἢ add. € 
33 τὰ πολιτικὰ πράττειν Valckenaer: τῇ πόλει καὶ πράττει X, 
τὰ τῆς πόλεως πράττειν Tayl | καὶ ἀποδ. post τισὶ transponit 
Rs, del. Halb τισί del. Dobr, τινάς Cont | προσόδων sc. de 
deorum supplicationibus 34 ἔχειν. voce πολιτεύεσθαι post 
διανοεῖται, transposita Tayl ἑτέρων Cont: ἑτέρους vel ἑτέρως X* 



f^ 

p. 106. ΚΑΤ᾽ ANAOKIAOT 61 

A] [Jj » 9 τι - e , , , κὼς ὑμῖν δίκην, εἰς o0g νῦν ἁμαρτάνων οὐ λανϑάνει. 
ἀλλ᾿ ἅμα ἐξελεγχϑήσεταί τε καὶ δώσει δίκην. 

, - ' ᾿ n E 5 D ᾿Ισχυριεῖται δὲ καὶ τούτῳ τῷ Aóygo' ἀναγκαίως γὰρ 

ἔχει ὑμᾶς διδάσκειν ἃ οὗτος ἀπολογήσεται. ἵν᾿ ἀκού- 

σαντες παρ᾽ ἀμφοτέρων ἄμεινον διαγνῶτε. φησὶ γὰρ 

ἀγαϑὰ μεγάλα ποιῆσαι τὴν πόλιν μηνύσας καὶ ἀπαλ- 

λάξας δέους καὶ ταραχῆς τῆς τότε. τίς δὲ τῶν μεγά- 

λων κακῶν αἴτιος ἐγένετο; οὐκ αὐτὸς οὗτος. ποιήσας 

ἃ ἐποίησεν; εἶτα τῶν μὲν ἀγαϑῶν δεῖ τούτῳ χάριν 

εἰδέναι, ὅτι ἐμήνυσε. μισϑὸν ὑμῶν αὐτῷ διδόντων τὴν 

ἄδειαν. τῆς δὲ ταραχῆς καὶ τῶν κακῶν ὑμεῖς αἴτιοί 

ἐστε. ὅτι ἐξητεῖτε τοὺς ἠσεβηκότας; οὐ δήπουϑεν, ἀλλ 

αὐτὸ τούτου τοὐναντίον ἐτάραξε μὲν οὗτος τὴν πόλιν. 
/ 3 δ - 

κατεστήσατε δ᾽ ὑμεῖς. 

Πυνϑάνομαι δ᾽ αὐτὸν μέλλειν ἀπολογήσεσϑαι ὡς 

«i συνθῆκαι xci αὐτῷ εἶσι. καϑάπερ xci τοῖς ἄλλοις 

᾿Αϑηναίοις. καὶ τοῦτο πρόσχημα ποιούμενος οἴεται 

πολλοὺς ὑμῶν. δεδιότας μὴ λύσητε τὰς συνθήκας. αὐ- 

τοῦ ἀποψηφιεῖσϑαι. ὡς οὖν οὐδὲν προσήκει ᾿ἀνδοκίδῃ 
τῶν συνϑηχῶν. περὶ τούτου λέξω. οὔτε μὰ τὸν Ζ]α 

τῶν πρὸς “ακχεδαιμονίους. ἃς ὑμεῖς συνέϑεσϑε. οὔτε 

ὧν πρὸς τοὺς ἐν [τῷ] ἄστει οἱ ἐκ Πειραιῶς. οὐδενὶ 
γὰρ ἡμῶν τοσούτων ὄντων τὰ αὐτὰ ἁμαρτήματα οὐδ᾽ 

ὅμοια ἦν τοῖς ᾿ἀνδοκίδου. ὥστε καὶ τοῦτον ἡμῶν ἀπο- 

35 ἔχει Franz cf. 86 Ant. I 1 And. III 13. 86: ἔχω X | 
φήσει Rs, sed cf. Demosth. XXII 8 | ἀπαλλάξας cf. And. 1 
66 sq. 36 δὲ ταραχῆς Schott: δ᾽ ἀρχῆς X | τούτου 
Scheibe: τοῦτο X, cf. XII] 51, τοῦτο del. Rs | μὲν γὰρ οὗτος 
Rs 97 ἀπολογήσεσϑαι (€) Tayl: ἀπολογήσασϑαι X | xal 
αὐτῷ] κύριαι αὐτῷ Francken, κύριαι. καὶ αὐτῷ Herw 98 ὧν 
πρὸς 4. ὑμεῖς Cob | ὧν Rs: τῶν X | ro del. Pertz | γὰρ 
ἡμῶν ΧΕ, γὰρ ὑμῶν vulg. | καὶ τοῦτον ἡμῶν) τῶν αὐτῶν 
ὑμῖν Markl, τοῦτον ἡμῖν συναπολαῦσαι Dobr, καὶ τοῦτον τῶν 

5* 

35 

36 
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68 [A4TXIOT] Or. 6. 

λαῦσαι. ἀλλ᾽ οὐ uiv δὴ ἕνεχά γε τούτου διαφερό- 
μενοι. ἐπειδὴ καὶ τούτῳ μετέδομεν τῶν συνϑηκῶν, 

, , 3 Aj er QUSS 3 y 9 » 

τότε διηλλάγημεν. οὐ γὰρ ἕνεχα £vog ἀνδρὸς ἀλλ 
er e E LA 9 P4 N 2 M e 

ἕνεχα ἡμῶν τῶν ἐξ ἄστεως x«l ix Πειραιῶς αἱ Gvv- 

ϑῆκαι ἐγένοντο καὶ οἱ ὕὅρχοι., ἐπεί τοι δεινὸν ἂν εἴη. 

εἰ περὶ ᾿ἀνδοχίδου ἀποδημοῦντος αὐτοὶ ἐνδεεῖς ὄντες 
9 7 er 9 , 3 Ll ^ ς , 

ἐπεμελήϑημεν, ὕπως ἐξαλειφϑείη αὐτῷ τὰ ἁμαρτήματα. 

ἀλλὰ Δαχεδαιμόνιον γὰρ ἐν ταῖς πρὸς αὐτοὺς συνϑή-͵ 

χαὶς ἐπεμελήϑησαν ᾿άἀνδοχίδου. ὅτι ἔπαϑον ἀγαϑόν τι 

ὑπ᾽ αὐτοῦ ἀλλ᾽ ὑμεῖς ἐπεμελήϑητέ ys αὐτοῦ; ἀντὶ 

ποίας εὐεργεσίας; ὅτι πολλάκις δι᾽ ὑμᾶς ὑπὲρ τῆς πό- 

λεως ἐχινδύνευσεν: οὐκ ἔστιν. ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι., 

τούτῳ ἀληϑὴς αὕτη 7 ἀπολογία, μηδ᾽ ὑμεῖς ἐξαπατᾶσϑε. 

οὐ γὰρ τοῦτο λύειν ἐστὶ τὰ συγκείμενα, εἰ ᾿ἀνδοκίδης 

ἕνεχα τῶν ἰδίων ἁμαρτημάτων δίδωσι δίκην. ἀλλ᾽ 
,r er ^ , ^ 5 ον 

ἐάν τις ἕνεχα τῶν δημοσίων συμφορῶν ἰδίᾳ τινὰ 

τιμωρῆται. 

Ἴσως οὖν καὶ Κηφισίου ἀντικατηγορήσει. καὶ ἕξεν 

ὅ τι λέγῃ τὰ γὰρ ἀληϑῆ χρὴ λέγειν. ἀλλ᾽ ὑμεῖς ovx 

αὐτῶν ἡμῖν vel τῶν ἡμετέρων Scheibe, καὶ τοῦτον τῶν αὐτῶν 
1 ὁμοίων P. Müller, καὶ τοῦτον ὧν ἡμεῖς" Sauppe (ἡμᾶς Baiter), 
x«l τοῦτον τῶν ΠΡΟΣ quá Rs, ἴσα τοῦτον ἡμῖν Roegholt. Ni- 
hil mutandum videtur: ut vel iste ex nobis utilitatem captu- 
rus esset 39 ἄλλου X!| μὲν δὴ] μὰ Δί᾽ Rs, sed cf. XIII 27 
XIV 44 XXVI 22 | ,non propter hunc tum dissidebamus, ne- 
que foedera tunc demum sanximus, posteaquam hune quo- 
que nominatim illis pactis comprehendi stipulati essemus* 
Rs | ἄστεος X | καὶ (rüv» £x Cob | ἀποδημοῦντος Μ: 
ἀποδημοῦντες Χ | ἐν δέει ὄντες Emperius, ἐν δεινοῖς ὄντες 
Franz, ἐνδημοῦντες Markl 40 ὑπ᾽ αὐτοῦ; fere omnes, 
post αὐτοῦ Rs add. ov. | ys ἐπεμελήϑητε Sluiter, fortasse 
errore, quod placuit Roegholtio 42 χηφισσίου ex xm- 
φισίου à pr. m. corr. X5, similiter paullo post | λέγῃ 
Bekker: λέγει X, λέγειν G. Hermann | οὐκ ἂν X! ovo 
ἂν vulg. 
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ἂν δύναισϑε τῇ αὐτῇ ψήφῳ τόν τε ἀπολογούμενον 

χαὶ τὸν χατηγοροῦντα κολάσαι. ἀλλὰ νῦν μὲν περὶ 

τούτου καιρός ἐστι γνῶναι τὰ δίχαια. ἕτερος δὲ ἥξει 

Κηφισίῳ καὶ ἡμῶν ἑκάστῳ. ὧν οὗτος νῦν | μεμνήσεται. 
μὴ οὖν xci δι᾿ ἑτέραν ὀργὴν τούτου ἀδικοῦντος νῦν 

ἀποψηφίσησϑε. 
᾿Αλλὰ λέξει ὅτι μηνυτὴς ἐγένετο καὶ ἕτερος οὐδεὶς 

ὑμῖν ἐθελήσει μηνύειν. ἐὰν κολάξητε. ᾿άἀνδοκίδης δὲ 

᾿ἔχει τὰ μήνυτρα παρ᾽ ὑμῶν, σώσας τὴν αὑτοῦ ψυχὴν 

ἑτέρων διὰ ταῦτα ἀποθανόντων. τῆς μὲν οὖν σωτη- 
ρίας ὑμεῖς τούτῳ αἴτιοί ἐστε. τῶν δὲ κακῶν τῶνδε 

χαὶ τῶν κινδύνων αὐτὸς ἑαυτῷ, παραβὰς τὰ δόγματα 

καὶ τὴν ἄδειαν ἐφ᾽ ἧ μηνυτὴς ἐγένετο. οὔχουν ἐξου- 

σίαν χρὴ ποιεῖν τοῖς μηνυταῖς ἀδικεῖν (ἀρκεῖ γὰρ τὰ 

πεποιημένα), ἀλλὰ παραβαίνοντας κολάξειν. χαὶ οἱ 

μὲν ἄλλοι μηνυταί, ὁπόσοι ἐπ᾽ αἰσχραῖς αἰτίαις ἐξελη- 

λεγμένοι σφᾶς αὐτοὺς ἐξήτησαν, ἕν γοῦν ἐπίστανται. 

μὴ ἐνοχλεῖν τοῖς ἠδικημένοις. ἡγούμενοι ἀποδημοῦντες 

μὲν ᾿4ϑηναῖοι xci ἐπίτιμοι [δόξειν εἶναι]. ἐπιδημοῦν. 

τες δὲ παρὰ τοῖς πολίταις τοῖς ἠδικημένοις πονηροὶ 

δόξειν x«l ἀσεβεῖς εἶναι. ὃ γοῦν πάντων πονηρότατος 

Βάτραχος πλὴν τούτου. γενόμενος ἐπὶ τῶν τριάχοντα 

μηνυτὴς καὶ οὐσῶν αὐτῷ συνθηκῶν x«l ὕρκων καϑά. 

πὲρ τοῖς Ἐλευσινόϑεν. δείσας ὑμῶν oUg ἠδίκησεν. ἐν 

αὐτῇ Cont: αὐτοῦ X | καὶ post οὖν del. Auger | δι᾽ ἑτέ- 
oov Tayl 49 χαὶ (ὅτι ἕτερος Cont, καὶ ὕστερον οὐδεὶς 
Naber | ἐὰν ζαὐτὸν» Halb | κολάξητε C: κομίξητε X | διὰ 
ταὐτὰ Tayl 44 οὐκοῦν X* ἐξηλεγμένοι X  ἐξήτησαν scripsi: 
ἐμήνυσαν X ᾿Ιϑηναϊῖοι) ἀϑῷοι vulgo, ἀζήμιοι Emperius; neu- 
trum verum, quia poena liberati erant; ἀγαϑοὶ Roegholt | δό- 
ἕξειν εἶναι delevi, δόξειεν εἶναι X | δόξειν et εἶναι altero loco 
del. Halb 49 πλὴν] πρὶν ἃ man. sec. in πλὲν corr. X* | 
πλὴν τούτου Βάτρ. Cob | Ελευσινόϑεν Rs: ᾿Ελευσινιόϑεν X 

48 

44 
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10 [4T XIOT] Or. 6. 

ἑτέρᾳ πόλει ᾧκχει. ᾿Ανδοχίδης δὲ χαὶ αὐτοὺς τοὺς 

Stove ἀδικήσας περὶ ἐλάττονος αὐτοὺς ἔϑετο. εἰσιὼν 

εἰς τὰ ἱερά. ἢ Βάτραχος τοὺς ἀνθρώπους. ὅστις οὖν 

χαὶ πονηρότερος καὶ ἀμαϑέστερος Βατράχου ἐστί, πάνυ 

δεῖ ἀγαπητῶς ὑφ᾽ ὑμῶν αὐτὸν σωϑῆναι. 

Φέρε δή, εἰς τί σχεψαμένους χρὴ ὑμᾶς ᾿ἀνδοχίδου 

ἀποψηφίσασϑαι; πότερον ὡς στρατιώτης ἀγαϑός; ἀλλ᾽ 

οὐδεπώποτ᾽ éx τῆς πόλεως ἐστρατεύσατο. οὔτε ἱππεὺς 

οὔτε ὁπλίτης. οὔτε τριήραρχος οὔτ᾽ ἐπιβάτης. οὔτε 

πρὸ τῆς συμφορᾶς οὔτε μετὰ τὴν συμφοράν, πλέον ἢ 

τετταράχοντα ἔτη γεγονώς. καίτοι ἕτεροι φεύγοντες 
ἐν ᾿Ελλησπόντῳ συνετριηράρχουν ὑμῖν. ἀναμνήσϑητε 

δὲ x«i αὐτοὶ ἐξ ὅσων χακῶν xci πολέμου ὑμᾶς αὐὖ- 

τοὺς περιεποιήδατε καὶ τὴν πόλιν. πολλὰ μὲν τοῖς 

σώμασι πονήσαντες. πολλὰ δὲ ἀναλώσαντες χρήματα 

xci ἰδίᾳ xci δημοσίᾳ. πολλοὺς δὲ καὶ ἀγαϑοὺς τῶν 

πολιτῶν χαταϑάψαντες διὰ τὸν γενόμενον πόλεμον. 

᾿ἀνδοχίδης δὲ ἀπαϑὴς τούτων τῶν καχῶν γενόμενος 

2. εἰς τὴν σωτηρίαν τῇ πατρίδι. ἀξιοῖ νυνὶ μετέ- 
χειν τῆς πόλεως. ἀσεβῶν ἐν αὐτῇ. ἀλλὰ πλουτῶν γὰρ 

καὶ δυνάμενος τοῖς χρήμασι χαὶ βασιλεῦσιν ἐξενωμέ- 

καὶ αὐτὸς Rs | καὶ αὐθαδέστερος Tayl, sed cf. Wolf, 
Lept. 339 | ἀγαπ. (ἔχειν). .. σωϑέντα aliquando Scheibe, 
πάνυ δὴ... σωϑέντα (xol cas ἄλλοις ἐνοχλοῦντα οὐ τιμωρή- 
6:1:;» Dobr | αὐτὸν] τοῦτον Halb 46 εἰς τί Markl: εἴ τι 
X, cf. Plat. Polit. 305^ | ἐκ] ὑπὲρ Emperius 41 καίτοι 
Auger: xcl X | x«i αὐτοὶ ante ὑμᾶς transponit Gebauer | 
καὶ πολέμου del Halb 48 lacunam Hs indicavit, cuius 
suspicio confirmatur signo quodam in codicis X margine; 
verba tradita defendit Emperius Op. 61. Addunt οὐδὲν 
εἰσενεγχὼν aut οὐδὲν τολμήσας συμπονεῖν aut ἀσύμβολος c ὧν Rs, 
καὶ οὐδὲν συμβαλλόμενος Franz, (debebat συμβαλόμενος ef. 
Lye. 43) καὶ οὐδὲν συμβαλὼν Francken | τὴν post εἰς del. 
Francken | γὰρ (ὠφελήσει 5 Francken 
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M , κι M , , , 

vog x«i τυράννοις — ἃ νυνὶ κομπάδει, ἐπιστάμενος 
* e , ,F , ' 

τοὺς ὑμετέρους τρόπους — ποίαν εἰσφορὰν... .. 

τούτῳ ἀγαϑὸν γένοιντο, καὶ ἐπιστάμενος ἐν πολλῷ 49 

σάλῳ καὶ κινδύνῳ τὴν πόλιν γενομένην. ναυκληρῶν 

οὐκ ἐτόλμησεν ἐπαρϑεὶς σῖτον εἰσάγων ὠφελῆσαι τὴν 

πατρίδα. ἀλλὰ μέτοιχοι μὲν xci ξένοι ἕνεκα τῆς με- 

τοιχίας ὠφέλουν τὴν πόλιν εἰσάγοντες" σὺ δὲ τί χαὶ 

ἀγαϑὸν ποιήσας. ὦ ᾿ἀνδοχίδη. ποῖα ἁμαρτήματα ἄνα- 
χαλεσάμενος., ποῖα τροφεῖα ἀνταποδούς.. .. .. ..- 

᾿4ϑηναῖοι, μνήσϑητε τὰ πεποιημένα "AvÓox(óg, iv- 50 

ϑυμήϑητε δὲ χαὶ τῆς ἑορτῆς. δι᾿ ἣν ὑπὸ τῶν πολλῶν 

προὐτιμήϑητε. ἀλλ᾽ ἐστὲ γὰρ ὑπὸ τῶν τούτου ἁμαρ- 
τημάτων ἤδη καταπλῆγες διὰ τὸ πολλάκις ἰδεῖν καὶ 

ἀχοῦσαι. ὥστε οὐδὲ τὰ δεινὰ ἔτι δεινὰ δοκεῖ ὑμῖν 

εἶναι. ἀλλὰ προσέχετε τὸν νοῦν. δοκείτω δ᾽ ὑμῖν ἡ 
γνώμη ὁρᾶν ἃ οὗτος ἐποίει. χαὶ διαγνώσεσθϑε ἄμει- 

vov. οὗτος γὰρ ἐνδὺς στολήν. μιμούμενος τὰ ἱερὰ 51 

γένοιντο As Locum corruptum constituerunt: εἰσέφερε Tm 
ποίαν εἰσφοράν: ἐφ᾽ ἢ τί ἂν τούτῳ ἀγαϑὸν γένοιτο, ὃς ἐπ. Rs, 
ποίαν δ᾽ «εἰσφορὰν (εἰσέφερεν ἐφ᾽ 2» τούτῳ ἀγαϑὸν «ἄν τι 
γίγνοιϑ᾽ ὃς καὶ Francken, τυράννοις — ἃ νυνί... τρύπους -ς- 
ποίαν εἰσφορὰν (εἰσήνεγκεν &v9' ἧς) αὐτῷ ἀγαϑόν τι γένοιτο 
Halb, (εἰσήνεγκε δι᾿ ἣν ἂν νῦν τι) Herw. Equidem non de 
pristinis sed de futuris tributis quaeri ratus temptavi: ποίαν 
εἰσφορὰν πώποτ᾽ ἂν εἰσενέγχοι, ὅστις καὶ ἐπ. 49 καὶ κιν- 
δύνῳ del. Halb | γενομένην X* ἐπαρϑεὶς]} addunt κέρδει 
Rs (οὐδὲ κέρδει ἐπ. Herw), τοῖς ὑμετέροις vel τῆς πόλεως κα- 
κοῖς Kayser coll. And. I 37, τῇ ἐλπίδι τῆς ἀδείας WisHERRN 
mutant ἐπήρϑη deleta voce ἐτόλμησεν Sluiter, ἀποροῦσι Wester- 
mann, ἐπὶ πράσει Scheibe, ἀπάρας Rauch | εἰσαγαγὼν C | 
εἰσαγαγόντες X | ἐποίησας Scheibe | ἀναλυσάμενος Frb coll. 
Demosth. XIV 34 XXI 218; Xen. Hell. VII 5. 18 

Hoe loco libri X folium unum interiit, decem fere para- 
graphos continens. 

90 καταπλῆγες cf. Harp. s. v. | ἐποίει Tayl: ποιεῖ X 



53 

54 
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ἐπεδείκνυ roig ἀμυήτοις καὶ εἶπε τῇ φωνῇ τὰ ἀπόρ- 

ρητα. τῶν δὲ ϑεῶν. oUg ἡμεῖς [ϑεοὺς} νομίζομεν καὶ 

ϑεραπεύοντες καὶ ἁγνεύοντες ϑύομεν καὶ προσευχό- 

μεϑα. τούτους περιέχοψε. χαὶ ἐπὶ τούτοις ἱέρειαι 

χαὶ ἱερεῖς στάντες κατηράσαντο πρὸς ἑσπέραν καὶ φου- 
νιχίδας ἀνέσεισαν. κατὰ τὸ νόμιμον τὸ παλαιὸν καὶ 

ἀρχαῖον. ὡμολόγησε δὲ οὗτος ποιῆσαι. ἔτι δὲ παρελ- 

$üv τὸν νόμον ὃν ὑμεῖς ἔϑεσϑε. εἴργεσϑαι τῶν ἱερῶν 

αὐτὸν ὡς ἀλιτήριον ὄντα. ταῦτα πάντα Dec 

εἰσελήλυϑεν ἡμῶν εἰς τὴν πόλιν, καὶ ἔϑυσεν ἐπὶ τῶν 

βωμῶν ὧν οὐχ ἐξῆν αὐτῷ καὶ ἀπήντα τοῖς ἱεροῖς περὶ 

ἃ ἠσέβησεν. εἰσῆλϑεν εἰς τὸ ᾿Ελευσίνιον. ἐχερνίψατο 

ἐχ | τῆς ἱερᾶς χέρνιβος. τίνα χρὴ ταῦτα ἀνασχέσϑαιυ: 

ποῖον φίλον. ποῖον συγγενῆ, ποῖον δημότην χρὴ τού- 

τῷ χαρισάμενον χρύβδην φανερῶς τοῖς ϑεοῖς ἀπεχ- 

ϑέσϑαι;: νῦν οὖν χρὴ νομίζειν τιμωρουμένους χαὶ 

ἀπαλλαττομένους ᾿ἀνδοχίδου τὴν πόλιν χαϑαίρειν καὶ 

ἀποδιοπομπεῖσθαι x«l φαρμαχὸν ἀποπέμπειν xci ἀλι- 
, E) , [d [4] , ἜΣ 2 

τηρίου ἀπαλλάττεσϑαι. ὡς ἕν τούτων οὗτός ÉOTL. 

Βούλομαι τοίνυν εἰπεῖν ἃ Ζιοκλῆς ὁ Ζακόρου τοῦ 

ἱεροφάντου. πάππος δὲ ἡμέτερος. συνεβούλευσε βου- Qog y πάππος juUeveoos , 
λευομένοις ὑμῖν ὅ τι δεῖ χρῆσϑαι Μεγαρεῖ ἀνδρὶ 

ἠσεβηκότι. χελευόντων γὰρ ἕτέρων ἄχριτον παρα- 

χρῆμα ἀποχτεῖναι. παρήνεσε χρῖναι τῶν ἀνθρώπων 

51 ἐπεδείκνυε X* | ζλαμπρᾷν τῇ Rs ϑεοὺς del. Dobr, τοὺς 
δὲ ϑεοὺς, οὺς ἡμεῖς vou. Hoegholt | ϑεραπεύομεν Rs τούτοις 
«τούτῳ vel αὐτῷ) Herw | ἱέρειαι Cont: ἱερεῖα X | καὶ ἐπὶ 
... ἀρχαῖον del. Roegholt 52 παρελθὼν cf. Demosth. 
XXXVII 31 αὐτὸν Tayl: αὐτῶν X, ἁπάντων Rs | {ἐφ᾽ 2 ὧν 
Auger 9 δημότην Blass: δικαστὴν X | post καθαίρειν 
in libris sequuntur ἀρὰν, ἀπάγεσϑαι, quae del. Tayl | φαρμαχὸν 
cf. Harp. s. v. | malim ὡς ἐν τούτων «μέρει 94 τοίνυν (ἔτι) 
Cob | Ζακόρου cf. Toepffer, Att. Geneal. 55 



p. 108. IIEPI TOT ZHKOT (3 

er e 3 , ES) 5 / e 

£vex«, ἵνα ἀκούσαντες x«i ἰδόντες σωφρονέστεροι oi 

ἄλλοι ὦσι. τῶν δὲ ϑεῶν ἕνεχα οἴχοϑεν ἕχαστον. ἃ δεῖ 

τὸν ἀσεβοῦντα παϑεῖν. αὐτὸν παρ᾽ ἑαυτῷ κχεχριχότα 
' ΄ ? , ' e - s. 2 

εἰς τὸ δικαστήριον εἰσιέναι. — xci ὑμεῖς. ὦ ἄνδρες 
2 » 2 P ^ Ii - - * 9 
᾿ϑηναῖοι. (ἐπίστασϑε γὰρ ἃ δεῖ ποιῆσαι) μὴ ἀναπει- 

σϑῆτε ὑπὸ τούτου. φανερῶς ἔχετε αὐτὸν ἀσεβοῦντα" 
3 , * , e / ? / 

εἴδετε. ἠχούσατε τὰ τούτου ἁμαρτήματα. ἀντιβολήδει 
A Me 7 er Ww e - ? B ς , καὶ ἱχετεύσει ὑμᾶς" μὴ ἐλεεῖτε. οὐ γὰρ οἱ δικαίως 

ἀποϑνήσκοντες ἀλλ᾽ οἱ ἀδίκως ἄξιοί εἶσιν ἐλεεῖσϑαι. 

ffc 

APEOIATLITIKOZ 

ΠΕΡῚ TOT ZHKOT AIIOAOTIA. 

Πρότερον μέν. ὦ βουλή. ἐνόμιζον ἐξεῖναι τῷ  Bov- 
, ς zx / YA 2 / , λομένῳ. ἡσυχίαν ἄγοντι. μήτε δίκας ἔχειν μήτε πράγ- 

ματα νυνὶ δὲ οὕτως ἀπροσδοκήτως αἰτίαις καὶ πονη- 

Qoig συκοφάνταις περιπέπτωκα. ὥστ᾽ εἴ πῶς οἷόν τε. 

δοχεῖ μοι δεῖν καὶ τοὺς μὴ γεγονότας ἤδη δεδιέναι 

περὶ τῶν μελλόντων ἔσεσθαι" διὰ γὰρ τοὺς τοιούτους 

οἱ κίνδυνοι κοινοὶ γίγνονται καὶ τοῖς μηδὲν ἀδικοῦσι 
M - M e ΄ er ? » e 3 , 

καὶ τοῖς πολλὰ ἡμαρτηχόσιν. οὕτω δ᾽ ἄπορος ὁ ἀγών 

μοι χαϑέστηχεν. ὥστε ἀπεγράφην τὸ μὲν πρῶτον ἐλάαν 

ἐκ τῆς γῆς ἀφανίζειν. καὶ πρὸς τοὺς ἐωνημένους τοὺς 

καρποὺς τῶν μορίων πυνϑανόμενοι προσῇσαν" ἐπειδὴ 

δ᾽ ἐκ τούτου τοῦ τρόπου ἀδιχοῦντά uc οὐδὲν εὑρεῖν 

τῶν (uiv) &v9o. Scheibe τὸν post δεῖ a pr. m. add. X*. 
Or. VIL. περὶ Harpocr: ὑπὲρ X. 
1 ἀπροσδοχήτοις Tayl | -ραῖς συκοφαντίαις Auger | τοὺς 

μήπω Rs, τοὺς μηδέπω Wdn, τοὺς ἄρτι Vollgraff | οἱ ante κοι- 
vol. add. X: del. Steph 2. δ᾽ ἄτοπος Dobr | πυνθανόμενοι 
πειρώμενοι Dobr | προσήεσαν X 



5 

74 ATEXIOT Or. 7. 

ἐδυνήϑησαν, νυνί μὲ σηκόν {φασιν ἀφανίξειν. ἡγού- 

μενον ἐμοὶ μὲν ταύτην τὴν αἰτίαν ἀπορωτάτην εἶναι 

ἀπελέγξαι. αὐτοῖς δὲ ἐξεῖναι μᾶλλον ὅ τι ἂν βού- 

λωνται λέγειν. καὶ δεῖ με. περὶ ὧν οὗτος ἐπιβεβου- 

λευκὼς ἥχει. ἅμ᾽ ὑμῖν τοῖς διαγνωσομένοις περὶ τοῦ 

πράγματος ἀκούσαντα καὶ περὶ τῆς πατρίδος καὶ περὶ 

τῆς οὐσίας ἀγωνίσασθαι. ὅμως δὲ πειράσομαι ἐξ ἀρ- 

χῆς ὑμᾶς διδάξαι. 

Ἦν μὲν γὰρ τοῦτο Πεισάνδρου τὸ χωρίον, δημευ- 

ϑέντων δ᾽ ἐχείνου τῶν ὄντων ᾿Απολλόδωρος ὁ Με- 
γαρεὺς δωρειὰν παρὰ τοῦ δήμου λαβὼν τὸν μὲν ἄλλον 

χρόνον ἐγεώργει. ὀλίγῳ δὲ πρὸ τῶν τριάκοντα Avrt- 

κλῆς παρ᾽ αὐτοῦ πριάμενος ἐξεμίσϑωσεν" ἐγὼ δὲ παρ᾽ 

᾿Αντικλέους εἰρήνης οὔσης ἑωνούμην. ἡγοῦμαι τοί- 

νυν. ὦ βουλή. ἐμὸν ἔργον ἀποδεῖξαι. ὡς. ἐπειδὴ τὸ 

χωρίον ἐκτησάμην. οὔτ᾽ ἐλάα οὔτε σηκὺς ἐνῆν ἐν αὐτῷ. 

vouífo γὰρ τοῦ μὲν προτέρου χρόνου. οὐδ᾽ εἰ πάλαι 

ἐνῆσαν μυρίαι. οὐκ ἂν δικαίως ξημιοῦσϑαι" εἰ γὰρ 

γυνί γε Emperius | φασιν add. Rs, αἰτιῶνται Steph, λέ- 
γουσιν Sauppe, σχήπτονται P. Müller, coll. IV 4 XXIII 2, 
ἄφαν. ἀπέδειξαν deleto quod sequitur ἀποδεῖξαι Heldmann | 
οἰόμενοι superscripto gyoó X | ἀπορωτέραν Tournier | ἀπελέγ- 
ξαι Westermann: ἀποδεῖξαι X, ἀπολύσασϑαι vel ἐλέγξαι vel 
ψευδῆ» ἀποδεῖξαι vel ἀπολογήσασϑαι vel del. Dobr | αὑτοῖς 

Sauppe 9 καὶ δὴ δεῖ μέν us Rs, καὶ uiv δὴ δεῖ περὶ Νὴ ἀπ, 
x«l δεινὸν μὲν περὶ Bake | ἥκει] εἰκῆ ἔπλασ᾽ Francken, ἥδεται 
Hundeck, sed cf. XII 22. 84 XXIV 14 ΧΧΥΓῚ | &w 
ἀκούσαντα Sauppe: GAÀ .... ἀκούσαντας X | περὶ τοῦ 
πράγματος del Hartman, πραγμ. (viv πρῶτον» Francken 
4 δ᾽ ἐκείνου τῶν üvrov Meutzner: τῶν ὄντων δ᾽ ἐκείνου X, 
δὲ τῶν ὄντων τῶν ἐκ. Frb, δὲ τῶν ἐκείνου Rauch, τῶν ὄντ. δ᾽ 
ἐκ. δημ. Scheibe | δωρεὰν X | ἐωνούμην Scheibe: ὠνούμην X, 
ὠνοῦμαι Emperius, ἐώνημαι. Cob 5 γὰρ ἐμὲ διὰ τὸν πρότ. 
χρόνον Hamaker | χρόνου {ἕνεκα Frb | μυρίαι O: μορίαι X, 
πολλαὶ ἐν. uog. Rs, πάνυ £v. uvo. Dobr, ἐλάαι £v. μυρίαι Voll- 
στοῦ 
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μὴ δι’ ἡμᾶς εἶσιν ἠφανισμέναι. οὐδὲν προσήκει περὶ 

τῶν ἀλλοτρίων ἁμαρτημάτων ὡς ἀδικοῦντας κινδυνεύ- 

ευν. πάντες γὰρ ἐπίστασϑε ὅτι (ὃ) πόλεμος καὶ ἄλ- 

λων πολλῶν αἴτιος κακῶν γεγένηται, καὶ τὰ μὲν πόρρω 

ὑπὸ Ζακχεδαιμονίων ἐτέμνετο,. τὰ δ᾽ ἐγγὺς ὑπὸ τῶν 
΄ / viis UE τ; ὃν N / PLN - 

φίλων διηρπάζετο᾽ ὥστε πῶς ἂν δικαίως ὑπὲρ τῶν 

«(τότες τῇ πόλει γεγενημένων συμφορῶν ἐγὼ νυνὶ 

δίκην διδοίην; ἀλλ᾽ ὅτι χαὶ τοῦτο τὸ χωρίον ἐν τῷ / C 
πολέμῳ δημευϑὲν ἄπρατον ἦν πλεῖν ἢ τρία ἔτη, ov 

᾿μορίας ἐξέκοπτον. ἐν ᾧ οὐδὲ Δϑαυμαστὸν εἰ τότε τὰς 

τὰ ἡμέτερ᾽ αὐτῶν φυλάττειν ἐδυνάμεϑα. ἐπίστασϑε 

δέ, ὦ βουλή, ὅσοι μάλιστα τῶν τοιούτων ἐπιμελεῖσϑε., 
A 3 3 , € , y 2» $7 M 

πολλὰ ἐν ἐχείνῳ τῷ χρόνῳ δασξα ὄντα ἰδίαις καὶ uo- 

οίαις ἐλάαις, ὧν νῦν τὰ πολλὰ ἐχκέχοπται καὶ T γῆ 
ψιλὴ γεγένηται" καὶ τῶν αὐτῶν καὶ ἐν τῇ εἰρήνῃ καὶ 

ἐν τῷ πολέμῳ κεχτημένων οὐχ ἀξιοῦτε παρ᾽ αὐτῶν, 
e , 9 , , , , * 

ἑτέρων ἐκκοψάντων. δίχην λαμβάνειν. χαίτοι εἰ τοὺς 

διὰ παντὸς τοῦ χρόνου γεωργοῦντας τῆς αἰτίας ἀφίετε, 

ἢ που χρὴ τούς γ᾽ ἐν τῇ εἰρήνῃ πριαμένους ἀφ᾽ ὑμῶν 

ἀξημίους γενέσϑαι. 

᾿4λλὰ γάρ. ὦ βουλή, περὶ μὲν τῶν πρότερον γεγε- 
νημένων πολλὰ ἔχων εἰπεῖν ἱκανὰ νομίξω τὰ εἰρημένα" 

ἐπειδὴ δ᾽ ἐγὼ παρέλαβον τὸ χωρίον, πρὶν ἡμέρας πέντε 

ὑπὲρ τῶν Hamaker 6 ὁ add. Dobr | φίλων} ψιλῶν 
Hamaker | τότε add. Rs ἀλλ᾽ ὅτι scripsi: ἄλλως vs X, ἄλλως 
τ᾽ εἰ Wdn | τοῦτο] ὅτι Frb, ὅτι τοῦτο Roehl, ózov Rs  ἄπρα- 
τον X5, ἄπραχτον O, ἀνέργαστον ΕὟΡ, ἀργὸν vel ἄσκαπτον 
Francken πλεῖον superscripto o X 7 δ᾽ ante εἰ add. C, 
οὐ δὴ ϑαυμ. Cont, οὐκ οὖν (sic) ϑαυμ. εἰ Wdn | ὅσοι] ὕσῳ 
Meutzner, oi Kayser, μάλιστα ὅσοι Tayl | πολλὰ] πάντα 
Scheibe | cóv αὐτῶν {ταῦτα Francken ἑτέρων ἐκκ. del. 
Halb 8 ἀφ᾽ ὑμῶν del. Tayl, ὑφ᾽ ὑμῶν Markl 
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1045 γενέσθαι. ἀπεμίσϑωσα Καλλιστράτῳ, ἐπὶ Πυϑοδώρου 

10 

11 

ἄρχοντος" ὃς δύο ἔτη ἐγεώργησεν. οὔτε ἰδίαν ἐλάαν 

οὔτε μορίαν οὔτε σηκὸν παραλαβών. τρίτῳ δὲ [ἔτει] 
μ S ! N x 0 4 

“ημήτριος οὑτοσὶ εἰργάσατο ἐνιαυτόν" τῷ δὲ τετάρτῳ 

᾿Δλκίᾳ ᾿Αντισϑένους ἀπελευϑέρῳ ἐμίσϑωσα,. ὃς τέϑνηκε" 
xGr« τρία ἔτη ὁμοίως xci Πρωτέας ἐμισθώσατο. Καί 

M , 2 

μοι δεῦρ᾽ itt. 

ΜΑΡΤΎΡΕΣ. 

Ἐπειδὴ τοίνυν ὁ χρόνος οὗτος ἐξήκχει. αὐτὸς γε- 

3e ὠὡργῶ. φησὶ δὲ ὃ κατήγορος ἐπὶ Σουνιάδου ἄρχον- 

12 

' e , , - 2 , e - ^ τος δηχὸν ὑπ᾽ ἐμοῦ ἐχκεκόφϑαι. ὑμῖν δὲ μεμαρτυ- 

ρήκασιν οἱ πρότερον ἐργαζόμενοι καὶ πολλὰ ἔτη παρ᾽ 
E] M , ^ 7 AEN 2 - , , 

ἐμοῦ μεμισϑωμένοι μὴ εἶναι σηκὸν ἐν τῷ χωρίῳ. καί- 

τοι πῶς ἄν τις φανερώτερον ἐξελέγξειε ψευδόμενον 

τὸν χατήγορον; οὐ γὰρ οἷόν te, ἃ πρότερον μὴ ἦν. 

ταῦτα τὸν ὕστερον ἐργαζόμενον ἀφανίζειν. 

᾿Εγὼ τοίνυν. ὦ βουλή. ἐν μὲν τῷ τέως χρόνῳ. ὅσοι 7 Lat vI]» ! : S TOUPSE 
, ' E ' 9 - M 2$ " 

μὲ φάσχοιεν δεινὸν εἶναι xci ἀκριβῆ καὶ οὐδὲν ἂν 
εἰχῇ καὶ ἀλογίστως ποιῆσαι. ἠγανάκτουν ἄν, ἡγούμενος 

μ᾽ ἄλλον λέγεσϑαι (55 ὥς μοι προσῆκε' νῦν δὲ πάν- 

9 γενέσθαι) Rs malit διαγενέσϑαι vel ἐπιγενέσϑαι, sed 
cf. Xen. Hell. II 4, 25 10 ὃς δύο Harp, qui s. v. σηκὸς 
habet inde usque ad vocem παραλαβών: δύο δ᾽ X | τρίτω δὲ 
ἔτει X**, ἔτει delevi | ἐνιαυτὸν del. Sauppe, sed cf. [Demosth.] 
LIX 36, ταὐτὸν Weidner | x«c«.post Meutznerum Sauppe: ταῦ- 
τα X, μετὰ ταῦτα Frb, καὶ ταῦτα τὰ Meutzner | πρωτέως X | 
ἐμεμίσϑωτο Frb | δεῦρ᾽ ἴτε X*, δεῦρο ἴτε μαρτυρες Markl | tit. 
in mg. X 11 ἄρχοντος... ἐκκεκόφϑαι laudat Suid. 
μορίαι σηκὸν Suid.: οἶκον X | φανερώτερον Cont: φανερῶς X, 
φανερωτέρως Markl, μᾶλλον φανερῶς Vanderheide — 12 ἡγού- 
μενος] αἱρούμενος Sauppe | μ᾽ ἄλλον Meutzner: μᾶλλον X | 
ἢ add. Tayl, μᾶλλ. εὐλογεῖσϑαι ἢ og Herw, μᾶλλον ἐπαινεῖσθαι 
ἢ ὡς Halb, μᾶλλ. λέγ. ὧν Scal, μᾶλλον λέγ. (xexàc 17) ὡς 
Wdn, verba tradita defendit Fuhr 

(000707 eem 
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τας ἂν ὑμᾶς βουλοίμην περὶ ἐμοῦ ταύτην τὴν γνώ- 

μὴν ἔχειν, ἵνα ἡγῆσϑέ μὲ σκοπεῖν (üv», εἴπερ τοιού- 

τοις ἔργοις ἐπεχείρουν. καὶ ὅ τι χέρδος ἐγίγνετό μοι 

ἀφανίσαντι καὶ ἥτις ξημία περιποιήσαντι. καὶ τί ἂν 

λαϑὼν διεπραξάμην καὶ τί ἂν φανερὸς γενόμενος ὑφ᾽ 

ὑμῶν ἔπασχον. πάντες γὰρ ἄνθρωποι τὰ τοιαῦτα οὐχ 

ὕβρεως ἀλλὰ κέρδους ἕνεχα ποιοῦσι. καὶ ὑμᾶς (v» 

εἰχὸς οὕτω σχοπεῖν. καὶ τοὺς ἀντιδίχους ἐκ τούτων 

τὰς κατηγορίας ποιεῖσθαι. ἀποφαίνοντας ἥτις ὠφέλεια 

τοῖς ἀδικήσασιν ἐγίγνετο. οὗτος μέντοι οὐκ ἂν ἔχοι 
ἀποδεῖξαι o09' ὡς ὑπὸ πενίας ἠναγκάσϑην τοιούτοις 

ἔργοις ἐπιχειρεῖν, οὔϑ᾽ ὡς τὸ χωρίον μοι διεφϑείρετο 

τοῦ σηχοῦ ὄντος. o09' ὡς ἀμπέλοις ἐμποδὼν ἦν, 
οὔϑ᾽ ὡς οἰχίας ἐγγύς. οὔϑ᾽ ὡς ἐγὼ ἄπειρος τῶν παρ᾽ 

ὑμῖν κινδύνων. (Ἐγὼ 025 εἴ τι τοιοῦτον ἔπραττον, 

πολλὰς ἂν καὶ μεγάλας ἐμαυτῷ ζημίας γενομένας ἀπο- 
φήναιμι" ὃς πρῶτον uiv uc)" ἡμέραν ἐξέκοπτον τὸν 

σηκόν. ὥσπερ οὐ πάντας λαϑεῖν δέον. ἀλλὰ πάντας 

᾿4ϑηναίους εἰδέναι. x«l εἰ μὲν αἰσχρὸν ἦν μόνον τὸ 
πρᾶγμα. ἴσως ἄν τις τῶν παριόντων ἠμέλησε: νῦν δ᾽ 

οὐ περὶ αἰσχύνης ἀλλὰ τῆς μεγίστης ζημίας ἐκινδύ- 

ψευον. πῶς δ᾽ οὐκ ἂν ἦν ἀϑλιώτατος ἀνθρώπων 

ἂν add. Frb | ἐγίνετο X* | μοι Rauch: τῷ X, del. Dobr 
περιποιήσαντι Kayser: τῷ ποιήσαντι X, μὴ ποιήσαντι Markl, 
σώσαντι vel ἐάσαντι ΕὟΡ, del: Pertz 13 ἡμᾶς superscripto ? X* 
v add. Frb, δὲ Francken, ὃ καὶ Weidner, ὥστε καὶ Fuhr 
ἐγίνετο X* 14 οὗτος μὲν τοίνυν Dobr | διεφϑείρετο Herw: 
διαφϑείρεται X, διέφϑαρται Markl | ἐνόντος Cob | ὡς οὗτος 
ἀμπ. Herw | παρ᾽ ὑμῶν Meutzner ἐγὼ δ᾽ add: p post Ra, 
(qui ἐγὼ γὰρ), ἔπειτ᾽ Francken, εἶτ᾽ 
πολλὰς δ᾽ ἂν Emperius, ἐγὼ δὲ τοὐναντίον πολλὰ ὰς Hamaker, ἐγὼ 
δὲ πολλὰς Kayser, ὃς πολλὰς Bartelt, ὧν πολλὰς ἂν αὐτὸς 
Scheibe | τοιοῦτον Hertlein: τούτων X | γενομένας ἂν vel 
γινομένας Kayser 15 o? πάντως Halb 

13 

14 

15 
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e , ? ' 9 ^ , , , ἁπάντων. εἰ τοὺς ἐμαυτοῦ ϑεράποντας μηκέτι δούλους 

ἔμελλον ἕξειν ἀλλὰ δεσπότας τὸν λοιπὸν βίον. τοιοῦ- 
EU / e ? M iJ , τὶ Se M rov ἔργον συνειδότας; ὥστε eb καὶ τὰ μέγιστα tig ἐμὲ 

ἐξημάρτανον. οὐχ ἂν οἷόν τε ἦν δίχην μὲ παρ᾽ αὐτῶν 

λαμβάνειν" εὖ γὰρ ἂν ἤδειν. ὅτι ἐπ᾽’ ἐκείνοις ἣν καὶ 
ἐμὲ τιμωρήσασϑαι χαὶ αὐτοῖς μηνύσασιν ἐλευϑέροις 

γενέσϑαι. ἔτι τοίνυν. εἰ τῶν οἰκετῶν παρέστη uot 

μηδὲν φροντίζειν. πῶς ἂν ἐτόλμησα τοσούτων μεὲμι- 

σϑωμένων καὶ ἁπάντων συνειδότων ἀφανίσαι τὸν 

σηχὸν βραχέος μὲν κέρδους ἕνεχα. προϑεσμίας δὲ ov- 

δεμιᾶς οὔσης τῷ κινδύνῳ τοῖς εἰργασμένοις ἅπασι τὸ 
, e ,ὕ € * E M ES. Ὁ 

χωρίον ομοίῶς προσῆκον ειναι σῶν τὸν ΟἾΚΧΟΥ: [tv eL 

τις αὐτοὺς ἠτιᾶτο. εἶχον ἀνενεγκεῖν ὅτῳ παρέδοσαν] 

νῦν δὲ καὶ ἐμὲ ἀπολύσαντες φαίνονται, καὶ σφᾶς αὐ- 

τούς. εἴπερ ψεύδονται. μετόχους τῆς αἰτίας χαϑιστάν- 

τες. εἰ τοίνυν καὶ ταῦτα | παρεσκευασάμην. πῶς ἂν 

οἷός τ᾽ ἦν πάντας πεῖσαι τοὺς παριόντας. ἢ τοὺς γεί- 

τονας. οἱ οὐ μόνον ἀλλήλων ταῦτ᾽ ἴσασιν ἃ πᾶσιν 

ὁρᾶν ἔξεστιν. ἀλλὰ καὶ περὶ ὧν ἀποχρυπτόμεϑα μηδένα 
εἰδέναι. x«l περὶ ἐκείνων πυνϑάνονται:; ἐμοὶ τοίνυν 

τούτων οἱ μὲν φίλοι οἱ δὲ διάφοροι περὶ τῶν ἐμῶν 

τυγχάνουσιν ὄντες. οὺἣς ἐχρῆν τοῦτον παρασχέσϑαι 
' 

μάρτυρας. καὶ μὴ μόνον οὕτως τολμηρὰς χατηγορίας 

16 οἷός v' ἦν δίκην παρ᾽ Cob  ἤδειν Emperius: εἰδείην 
Χ 11 οἰκετῶν Scal: sixóru» X | τοῖς δ᾽ sioy. Rauch | 
σῶον X ἵν᾽... παρέδοσαν del. Emperius | εἶχον ἀπελέγχειν 
0r. Meutzner 18 ταῦτα] τούτους Rs | rovc παριόντας ἢ 
del. Dobr, sed cf. 8. 20 | ἀποκρυπτόμενθα X!  (ῶστεν μηδένα 
Frb, ἀπόοκχρ. «καὶ οἰόμεϑα» Hirschig, ἄποχρ. bd Bovióusüe 
Wdn, ἀποκρυπτόμενοι οἰόμεθα Scheibe, ἀποκρυπτόμενοι περὶ 
πολλοῦ ποιούμεϑα Fuhr | μηδένα ... ἐκείνων del. Herw | 
περὶ τῶν ἐμῶν del. Herw, περὶ τὸ ὅμορον Weidner 19 τοῦ- 
τον X5 

————————— — R2. 

Δα s c "wl 
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ποιεῖσϑαι" ὅς φησιν ὡς ἐγὼ uiv παρειστήκειν. οἱ δ᾽ 

οἰκέται ἐξέτεμνον τὰ πρέμνα. ἀναϑέμενος δὲ ὃ βοη- 
, x 9 , ' , : λάτης yero ἀπάγων τὰ ξύλα. 

Καίτοι. ὦ Νικόμαχε, χρῆν σε τότε καὶ παρακαλεῖν 

τοὺς παριόντας μάρτυρας. χαὶ φανερὸν ποιεῖν τὸ 

πρᾶγμα᾽ καὶ ἐμοὶ μὲν οὐδεμίαν ἂν ἀπολογίαν ὑπ έλι- 
πες. αὐτὸς δέ. εἰ μέν σοι ἐχϑροὺς qv, ἐν τούτῳ τῷ 

΄ 3; x , b - 
τρόπῳ ἦσϑα ἄν μὲ τετιμωρημένος. εἰ δὲ τῆς πόλεως 
er " er 9 , 2 ki! 9 7 * 

ἕνεκα ἔπραττες. οὕτως ἐξελέγξας ovx ἂν ἐδόκεις εἶναι 

συκοφάντης. εἰ δὲ κερδαίνειν ἐβούλου. τότ᾽ ἂν πλεῖ- 

στον ἔλαβες" φανεροῦ γὰρ OÓvrog τοῦ πράγματος οὐ- 

δεμίαν ἄλλην ἡγούμην ἂν εἶναί μοι σωτηρίαν ἢ σὲ 

πεῖσαι. τούτων τοίνυν οὐδὲν ποιήσας διὰ τοὺς σοὺς 

λόγους ἀξιοῖς us ἀπολέσϑαι. καὶ χατηγορεῖς ὡς ὑπὸ 

τῆς ἐμῆς δυνάμεως x«i τῶν ἐμῶν χρημάτων οὐδεὶς 
, “ , e e , - 

ἐθέλει Gov μαρτυρεῖν. καίτοι el (Orce» qus μ᾽ ἰδεῖν 

τὴν μορίαν ἀφανίζοντα τοὺς ἐννέα ἄρχοντας ἐπήγαγες 
^ M 'N M 9 3 , , , ki! [d , 

ἢ ἄλλους τινὰς τῶν ἐξ "4otí(ov πάγου. οὐκ ἂν ἕτέρων 

ἔδει σοι μαρτύρων οὕτω γὰρ ἄν σοι συνήδεσαν ἀληϑή 

λέγοντι. οἵπερ καὶ διαγιγνώσκειν ἔμελλον περὶ τοῦ 

πράγματος. 

ΖΙεινότατα οὖν πάσχω. ὅτ᾽ si μὲν παρέσχετο μάρ- ? 

ῦς φησιν del. Wdn | ὀνηλάτης Cob 20 παρόντας 
Kocks, πάντας τοὺς παρόντας Hundeck | ὑπέλιπες Franz: 
ἀπέλιπες A4 τρύπῳ (μάλιστ᾽ ἂν» ἦσϑα Dobr deleto £v, quod 
praecedit 21 ἡγήμην. Cob | πείσας Scheibe | σοι] uot X 
22 ὅτε add. Markl ( (ὅτ᾽ ἔφης) | φής u ἰδεῖν suf Ald: qi: 
μὴ δεῖν X, φήσας w ἰδεῖν Rs, φήνας u ἰδεῖν Meutzner, φήνας Ii 
ἰδὼν Rauch, φήνας μὲ δὴ τὴν μορίαν Bake, ὡς φῇς w ἰδεῖν 
aliquando suspicatus sum, ὡς φὴς u ἰδὼν Blass, εὐϑέως w 
ἰδὼν Albrecht, εὐϑὺς μ ἰδὼν Fuhr, φὴς μὴ δεῖν {με διὰ τοῦτο 
ὠφεληϑῆναι, IA ri odx ἔφηνάς μὲ: εἰ γὰρ ΕΣ μὲ τὴν Roehl, 
φῇς μέν μ ἰδεῖν... τοὺς δ᾽ ἄρχοντας Wdn | ἐννέα del. 
Roehl, δ΄ Wdn | οὗτοι γὰρ marg. Ald 93 óv Rauch: ὃς X, 

20 

22 
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τυρας, τούτοις Qv ἠξίου πιστεύειν, ἐπειδὴ δὲ οὐκ εἰσὶν 

αὐτῷ, ἐμοὶ καὶ ταύτην [τὴν] ζημίαν οἴεται χρῆναι 

γενέσθαι. καὶ τούτου μὲν οὐ ϑαυμάξω" οὐ γὰρ δή- 

που συχοφαντῶν ἅμα τοιούτων Tt λόγων ἀπορήσει 

καὶ μαρτύρων" ὑμᾶς δ᾽ οὐκ ἀξιῶ τὴν αὐτὴν τούτῳ 

γνώμην ἔχειν. ἐπίστασϑε γὰρ ἐν τῷ πεδίῳ πολλὰς 

μορίας οὔσας καὶ πυρκαϊὰς ἐν τοῖς ἄλλοις τοῖς ἐμοῖς 

χωρίοις. ἅς, εἴπερ ἐπεθύμουν. πολὺ ἦν ἀσφαλέστερον 

καὶ ἀφανίσαι καὶ ἐχκόψαι x«i ἐπεργάσασϑαι. ὅσῳπερ 

ἧττον τὸ ἀδίχημα πολλῶν οὐσῶν ἔμελλε δῆλον ἔσε- 
σϑαι. νῦν δ᾽ οὕτως αὐτὰς πεοὶ πολλοῦ ποιοῦμαι 

ὥσπερ {καὶ τὴν πατρίδα, καὶ τὴν ἄλλην οὐσίαν. 

ἡγούμενος περὶ ἀμφοτέρων τούτων εἶναί μοι τὸν κίν- 

δυνον. αὐτοὺς τοίνυν ὑμᾶς τούτων μάρτυρας παρέξο- 

μαι. ἐπιμελουμένους μὲν ἑκάστου μηνός, ἐπιγνώμονας 

δὲ πέμποντας x«9' ἕχαστον ἐνιαυτόν ὧν οὐδεὶς πώ- 

ποτ᾽ ἐξημίωσέ u ὡς ἐγραζόμενον τὰ περὶ τὰς μορίας 

χωρία. καίτοι. οὐ δήπου τὰς μὲν μικρὰς ζημίας 

οὕτω περὶ πολλοῦ ποιοῦμαι. τοὺς δὲ περὶ τοῦ σώματος 

ὅσω Scheibe, del. Westermann, οὗτος Fuhr, ὑπὸ τούτου (rov- 
roví Frb) ὃς Hamaker | ἂν φὑμᾶς» ἠξίου Rs | τὴν del. 
Bekker, δὴ Wdn, ταύτῃ τὴν Markl | τούτου Auger: τοῦτο 
X | ἄμα Bekker: ἄλλα X* | vs Bekker cf. XXVIH 17: 
γε X, quod Gebauer ante ἅμα transponere malit | εὐπορή- 
ces, Cob 24 πυρκαϊὰς} πυχνὰς Sandys, μυρίας ἕλάας 
Francken, Περγασῆσι Dobr | x«i ἐκκόψαι del Halb, καὶ 
περικόψαι  Wdn 25 καὶ add. Westermann, τὴν πα- 
τροίδα add. Kayser cf. III 38 | παρέχομαι Wdn, sed cf. 
XII 74 | ἐπιγνώμονας Harp. s. v: γνώμονας X, quod 
defendit Wilamowitz Arist. u. Athen I 241, sed cf. Plat. leg. 
VIII 8433 846^ Bull corr. hell. ΠῚ 245 v 44  ἐξημίωσέ 
μ᾽ post Contium Meutzner: ἐζημίωσεν X | ἐργαζόμενον 
C: ἐργαζομένους X, ἐπεργαξζόμενον Scheibe, ἐργαζόμενόν zov 
/dn, ἡμᾶς ὡς ἐργαζομένους Rs | τὰ... χωρία del. 

Herw 
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κινδύνους οὕτω περὶ οὐδενὸς ἡγοῦμαι" καὶ τὰς μὲν 

πολλὰς ἐλάας. εἰς ὃς ἐξῆν μᾶλλον ἐξαμαρτάνειν, οὕτω 

ϑεραπεύων φαίνομαι. τὴν δὲ μίαν, ἣν οὐχ οἷόν v 

ἦν λαϑεῖν ἐξορύξαντα, ὡς ἀφανίξων νυνὶ κρίνομαι. 

Πότερον δέ μοι κρεῖττον ἦν. ὦ βουλή. δημοκρα.- 
τίας οὔσης παρανομεῖν ἢ ἐπὶ τῶν τριάκοντα; καὶ οὐ 

λέγω ὡς τότε δυνάμενος ἢ ὡς νῦν διαβεβλημένος, 

ἀλλὰ τῷ βουλομένῳ τότε μᾶλλον ἐξῆν ἀδικεῖν ἢ 

νυνί. ἐγὼ τοίνυν οὐδ᾽ ἐν éxs(vp τῷ χρόνῳ οὔτε 

τοιοῦτον οὔτε ἄλλο οὐδὲν κακὸν ποιήσας φανήσομαι. 

Πῶς δ᾽ ἄν. εἰ μὴ πάντων ἀνθρώπων ἐμαυτῷ xcxo- 

νούστατος qv, ὑμῶν οὕτως ἐπιμελουμένων ἔκ τούτου 

τὴν μορίαν ἀφανίξειν ἐπεχείρησα τοῦ χωρίου. ἐν ᾧ 

δένδρον μὲν οὐδὲ ἕν ἐστι. μιᾶς δὲ ἐλάας σηχός. ὡς 

οὗτός φησιν. ἦν. κυκλόϑεν δὲ ὁδὸς περιέχει. ἀμφοτέ- 

ρῶϑεν δὲ γείτονες περιοικοῦσιν, ἄερχτον δὲ καὶ παν- 

ταχόϑεν κάτοπτόν ἐστιν; ὥστε τίς ἂν ἀπετόλμησε. 
τούτων οὕτως ἐχόντων. ἐπιχειρῆσαι τοιούτῳ ποάγματι; 

Δεινὸν δέ μοι δοκεῖ εἶναι ὑμᾶς μέν, οἷς ὑπὸ τῆς πό- 

λεῶς τὸν ἅπαντα χρόνον προστέτακται τῶν μορίων 

96 οὔτω altero loco del. Dobr καὶ οὐ τὰς Funk- 
hánel, οὐδὲ τὰς Rauchenstein, καίτοι τὰς Heldmann, ὥστε τὰς 
Meutzner | μίαν Blass: μορίαν XD n μορίαν Herw, μόνην 
ἄρ᾽ Wdn | κρίνομαι: West, εἰκότως ὡς ἀφ. Kayser, εἰκότως ἀφ. 
Frb, ἠφάνιξον ὡς νυνὶ Hamaker , ἀφανίζων ὡς νυνὶ Kay ser, 
ἀφανίζω ὡς νυνὶ Rauch, οἷός τ᾽ ἦν λαϑεῖν ἐξορύξας, οὕτως 
ἀφανίξω ὡς νυνὶ κρίνομαι Kirchner; mihi verba καὶ τὰς μὲν 

. κρίνομαι ante καίτοι οὐ collocanda videntur 237 τότε 
μὲν μέγα δυν. ὑμῖν δὲ διαβ. vel τότε δυν. ἢ καὶ νῦν ὑμῖν διαβ. 
Francken, τότε διανοούμενός τι ὧν νῦν διαβέβλημαι Herw 
ἀλλὰ Gebauer: ἀλλ᾽ ὡς X, ἀλλ᾽ ὡς ἴστε Fuhr | ἐξὸν Auger 
τοιοῦτο Χ 98 ἦν Meutzner: εἶναι X, del. Francken, ὭΣ 
οὗτός φησιν εἶναι Wdn | ἄερχτον ἀντὶ τοῦ ἄφρακτον καὶ 
πανταχόϑεν χαϑορώμενον Λυσίας Harp s. v. 

Lxsras. Ed. maior. 6 
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ἐλαῶν ἐπιμελεῖσθαι. μήϑ᾽ ὡς ἐπεργαξόμενον πώποτε 

ζημιῶσαί {μεν ung ὡς ἀφανίσαντα εἰς κίνδυνον κα- 

ταστῆσαι. | τοῦτον δ᾽ ὃς οὔτε γεωργῶν ἐγγὺς τυγχάνει 
οὔτ᾽ ἐπιμελητὴς ἡρημένος οὔϑ'᾽ ἡλικίαν ἔχων εἰδέναι, 
περὶ τῶν τοιούτων, ἀπογράψαι μὲ ἐκ τῆς γῆς μορίαν 

ἀφανίζειν. 

᾿Εγὼ τοίνυν δέομαι ὑμῶν μὴ τοὺς τοιούτους λό- 

μηδὲ περὶ ὧν 
D 

yove πιστοτέρους ἡγήσασϑαι τῶν ἔργων. 

αὐτοὶ σύνιστε. τὰ τοιαῦτ᾽ ἀνασχέσϑαι τῶν ἐμῶν ἐχϑρῶν 
λεγόντων. ἐνθυμουμένους χαὶ ἔχ τῶν εἰρημένων καὶ 
ἔκ τῆς ἄλλης πολιτείας. ἐγὼ γὰρ τὰ ἐμοὶ προστε- 

ταγμένα ἅπαντα προϑυμότερον πεποίηκα, (ἢ) ὡς ὑπὸ 

τῆς πόλεως ἠναγκαζόμην. καὶ τριηραρχῶν καὶ εἰσφορὰς 

εἰσφέρων καὶ χορηγῶν καὶ τἄλλα λῃτουργῶν οὐδενὸς ἧτ- 

TOV πολυτελῶς τῶν πολιτῶν. καίτοι ταῦτα μὲν μετρίως 

ποιῶν ἀλλὰ μὴ προϑύμως οὔτ᾽ ἂν περὶ φυγῆς οὔτ᾽ ἂν 

περὶ τῆς ἄλλης οὐσίας ἡγωνιξόμην., πλείω δ᾽ ἂν ἐκεχτή- 

μην. οὐδὲν ἀδικῶν οὐδ᾽ ἐπικίνδυνον ἐμαυτῷ καταστήσας 

τὸν βίον" ταῦτα δὲ πράξας. ἃ οὗτός μου χατηγορεῖ. ἐκέρ- 
δαινον μὲν οὐδέν. ἐμαυτὸν δ᾽ εἰς κίνδυνον καϑίστην. 

καίτοι πάντες ἂν ὁμολογήσαιτε δικαιότερον εἶναι τοῖς 

μεγάλοις χρῆσϑαι τεχμηρίοις περὶ τῶν μεγάλων. καὶ 

πιστότερα ἡγεῖσθαι περὶ ὧν ἅπασα ἡ πόλις μαρτυρεῖ. 

μᾶλλον ἢ περὶ ὧν μόνος οὗτος κατηγορεῖ. 

99 ἐπεργαξόμενον Steph: ἀπεργαζόμενον X | us add. 
Meutzner post Reiskium, qui ante πώποτε inserebat | ἀπέγραψε X, 
ἀπογράψασϑαι Meutzner | £x τῆς γῆς scripsi post Fr. Jacobs, 
qui volebat ἐκ γῆς, cf. 8 2: ἐγγὺς X, del. Tayl, εὐθὺς Markl 
30 αὐτοὶ οὐδὲν ἐμοὶ σύν. Kayser, αὖτ. οὐδὲν σύνιστε ἐμαυτῷ 
Scheibe | τὰ τοιαῦτ᾽  Hamaker: ταῦτ᾽ X, τοιαῦτ᾽ Lipsius, 
τἀναντί᾽ Wdn | {ψευδῆ λεγόντων Rs 31 ἢ add. Tayl, ὧν 
Rs | 32 ἀλλὰ μὴ προϑύμως del. Roehl | οὔτε περὶ τῆς ἄλλ. 
Halb | ἄλλης del. Hirschig | μὲν (ἂν οὐδὲν Herw 33 περὶ 
τῶν μικρῶν Dobr 
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Ἔτι τοίνυν. ὦ βουλή. ix τῶν ἄλλων cxépacts. 34 

μάρτυρας γὰρ ἔχων αὐτῷ προσῆλϑον. λέγων ὅτι μοι 

πάντες (ἔτι) εἰσὶν οἱ ϑεράποντες, oUg ἐκεχτήμην ἐπειδὴ 

παρέλαβον τὸ χωρίον. καὶ ἕτοιμός εἶμι. εἴ τινα βού- 

λοιτο. παραδοῦναι βασανίζειν. ἡγούμενος οὕτως ἂν 
N ?! ? , M , /, 

τὸν ἔλεγχον ἰσχυρότερον γενεσϑαι τῶν τούτου λόγων 
M € » - 2 E τ 2 , E/4 2 

καὶ τῶν ἔργων τῶν ἐμῶν. ovrog δ᾽ οὐκ ἤϑελεν. οὐ- 35 

δὲν φάσκων πιστὸν εἶναι τοῖς ϑεράπουσιν. ἐμοὶ δὲ 
δοκεῖ {(ϑαυμαστὸν» εἶναι. ci περὶ αὑτῶν μὲν oi βαδσα- 
νιζόμενοι κατηγοροῦσιν. εὖ εἰδότες ὅτι ἀποθανοῦνται. 

περὶ δὲ τῶν δεσποτῶν. οἷς πεφύκασι, κακονούστατοι. 

μᾶλλον ἂν ἕλοιντο ἀνέχεσθαι βασανιζόμενοι ἢ κατει- 

πόντες ἀπηλλάχϑαι τῶν παρόντων κακῶν. καὶ μὲν δή, 36 

ὦ βουλή. φανερὸν εἶναι {πᾶσινΣ ἡγοῦμαν ὅτι. εἶ 
Νικομάχου ἐξαιτοῦντος τοὺς ἀνθρώπους μὴ παρεδί- 

δουν. ἐδόχουν ἂν ἐμαυτῷ συνειδέναι" ἐπειδὴ τοίνυν 
ἐμοῦ παραδιδόντος οὗτος παραλαβεῖν οὐκ ἤϑελε, δί- 

καιον καὶ περὶ τούτου τὴν αὐτὴν γνώμην σχεῖν. ἄλ- 

Aog rt καὶ τοῦ κινδύνου οὐκ ἴσου ἀμφοτέροις ὄντος. 
M - ' M τῇ es τ΄ 2 ΄ 

περὶ ἐμοῦ μὲν γὰρ εἰ ἔλεγον ἃ οὗτος ἐβούλετο. 37 

84 γὰρ ἔχων Rs: παρέχων X | ἔτι add. West, περί- 
εἰσιν Emperius, εἶεν Dobr | εἶμι Scheibe: ἤμην X, ἦν 
Hertlein, εἴην Dobr, ἦ μὴν West, delere malit Morgan | εἴ 
τινας Wdn | ἰσχυρότατον Bekker λόγων £x τῶν ἔργων hs, 
καὶ τῶν ἐχϑρῶν τῶν post Scheibium Wdn, καί... ἐμῶν del. 
Roehl 35 τοῖς del Herw | δοκεῖ ϑαυμαστὸν Steph: 
δοκεῖν X, δοκεῖ δεινὸν marg. Ald, dox. ἄτοπον Dobr, ἐμοὶ δὲ 
δοκεῖν ἐστὶν (sc. πιστόν) ἢ περὶ. . . . καχῶν: Gebauer | οἱ 
ante fec. del. Dobr | καταγορεύουσι Cob | ἕλοιντο Rauch: 
εἴλοντο X 96 πᾶσιν addidi post Marklandum ἡγοῦμαι 
Fuhr 6011. XXII 19 III 36 XIV 34: εἰπεῖν X, οἶμαι Pertz post 
vulgatam, quae erat φαν. οἶμαι εἶναι. φαν. οἶμαι πᾶσιν εἶναι 
Wdn | ξυνειδέναι X. | τούτου (óu&c» Rs | γνώμην ἔχειν Cob 
37 ἃ οὗτος ἐβούλετο huc transposuit Bekker: in X leguntur 
post ὡμολόγουν. εἴ τι ἔλεγον Rs, εἰ ἔλεγον ταῦτα vel xol παρὰ 

6* 
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οὐδ᾽ ἂν ἀπολογήσασϑαί μοι ἐξεγένετο" τούτῳ δ᾽ sl μὴ 

Ὁμολόγουν. οὐδεμιᾷ ζημίᾳ ἔν ἥ ὥσ p ὡμολόγουν. μιᾷ ξημίᾳ ἔνοχος ἦν. ὥστε πολὺ 

μᾶλλον τοῦτον παραλαμβάνειν ἐχρῆν ἢ ἐμὲ παραδοῦ- 

ναι προσῆκεν. ἐγὼ τοίνυν tig τοῦτο προϑυμίας ἀφι- 
χόμην. ἡγούμενος μετ᾽ ἐμοῦ sivc, καὶ ἐκ βασάνων 

καὶ ἔκ μαρτύρων καὶ ἐκ τεχμηρίων ὑμᾶς περὶ τοῦ 

πράγματος τἀληϑῆ πυϑέσϑαι. ἐνθυμεῖσϑαι δὲ χρή, 

ὦ βουλή. ποτέροις χρὴ πιστεύειν μᾶλλον. οἷς πολλοὶ 

μεμαρτυρήκασιν ἢ ᾧ μηδεὶς τετόλμηκε, καὶ πότερον 
εἰκὸς μᾶλλον τοῦτον ἀκινδύνως ψεύδεσϑαι ἢ μετὰ 

τοσούτου κινδύνου τοιοῦτον ἐμὲ ἔργον ἐργάσασθαι. 

χαὶ πότερον οἴεσϑε αὐτὸν ὑπὲρ τῆς πόλεως βοηϑεῖν 

ἢ συκοφαντοῦντα αἰτιάσασϑαι; ἐγὼ μὲν {γὰρ ἐγνώ- 
, c € e - er , e x M 3 M xévev» ὑμᾶς ἡγοῦμαι ὅτι Νικόμαχος ὑπὸ τῶν (ἐχϑρῶν» 

πεισϑεὶς τῶν ἐμῶν τοῦτον τὸν ἀγῶνα ἀγωνίζεται. οὐχ ὡς 

ἀδικοῦντα ἐλπίζων ἀποδείξειν. ἀλλ᾽ ὡς ἀργύριον παρ᾽ 

ἐμοῦ λήψεσθαι προσδοχῶν. ὅσῳ γὰρ oi» τοιοῦτοί 

εἰσιν ἐπαιτιώτατοι χαὶ ἀπορώτατοι τῶν κινδύνων, 
, , 3 ' , , 9 X , τοσούτῳ πάντες αὐτοὺς φεύγουσι μάλιστα. ἐγὼ δέ, 

ὦ βουλή, οὐκ ἠξίουν. ἀλλ᾽ ἐπειδήπερ μὲ ἠτιάσατο, 
παρέσχον ἐμαυτὸν ὅ τι βούλεσϑε χρῆσϑαι. καὶ τού- 

τὴν ἀλήϑειάν τι Kayser, εἰ ἔλεγον ἃ οὐδὲν ἐμοὶ προσῆκεν P. 
Müller, εἰ ἤλεγχον Scheibe coll. Lyc. 88, &i ἐφψεύδοντο Halb | 
προσῆκεν Markl: προσήκει X, del. Meutzner | usc Steph cf. 
Isocr. IV 53: μήτ᾽ X, μὴ κατ᾽ ἐμοῦ Kayser, y. προσήκειν μοι 
καὶ Meutzner, πρὸς ἐμοῦ C | μαρτυριῶν Francken — 38 πότερον 
qe Heldmann | οἷς] e καὶ Wdn | τοῦτον marg. Ald: τούτῳ 
X | οἴεσϑ'ε] ἐλαίας σηκῷ Kayser, εἰκὸς Rauch, πιστότερον Oi- 
εσϑε P. Müller | αἰτιᾶσθαι Kayser 39 γὰρ add. Fuhr cf. 
P. Müller Beitrüge 1862,5, οὖν Albrecht | ἐγνωκέναι add. 
Hamaker, εἰδέναι. post Schottum Bartelt, ὑποπτεύειν vel ἠσϑῆ- 
σϑαι Kayser, ἐγνωκέναι loco verborum ἐγὼ μὲν Meutzner, ἐγνω- 
κέναι μὲν ὑμᾶς Wdn | ἐχϑρῶν add. (0), ὑπ᾽ ἐχϑρῶν Wdn | 
οἱ add. Rs 40 ἐβούλεσϑε Scheibe 
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rr - , , ^ 2 ^ ^Á 9 M 

tov ἕνεκα τοῦ κινδύνου οὐδενὶ ἐγὼ τῶν ἐχϑρῶν 

διηλλάγην. ot ἐμὲ ἥδιον κακῶς λέγουσιν ἢ σφᾶς 

αὐτοὺς ἐπαινοῦσι. καὶ φανερῶς μὲν οὐδεὶς πώποτε 

ἐμὲ αὐτῶν ἐπεχείρησε ποιῆσαν κακὸν οὐδέν. τοιού- 

τους δὲ ἐπιπέμπουσί μοι. οἷς ὑμεῖς οὐκ ἂν δικαίως 

πιστεύοιτε. πάντων γὰρ ἀϑλιώτατος ἂν γενοίμην. εἶ 

φυγὰς ἀδίκως καταστήσομαι. ἄπαις μὲν ὧν καὶ μόνος. 

ἐρήμου δὲ τοῦ οἴκου γενομένου. μητρὸς δὲ πάντων 

ἐνδεοῦς (οὔσης). πατρίδος δὲ τοιαύτης ἐπ᾽ αἰσχίσταις 

στερηϑεὶς αἰτίαις. πολλὰς μὲν ναυμαχίας ὑπὲρ αὐτῆς 

νεναυμαχηκώς. πολλὰς δὲ μάχας μεμαχημένος. κόσμιον 
ot) Y E: , EE 2 : δ᾽ ἐμαυτὸν καὶ ἐν δημοχρατίᾳ καὶ ἐν ὀλιγαρχίᾳ πα- 

ρασχών. 

᾿Δλλὰ γάρ. ὦ βουλή, ταῦτα μὲν ἐνθάδε οὐκ οἶδ᾽ ὅ 

τι δεῖ λέγειν. ἀπέδειξα δ᾽ ὑμῖν ὡς οὐκ ἐνῆν σηκὸς 

ἐν τῷ χωρίῳ. καὶ μάρτυρας παρεσχόμην καὶ τεκμήρια. 

ἃ χρὴ μεμνημένους διαγιγνώσκειν περὶ τοῦ πράγματος. 
M 3 - M , , e er EE 

καὶ ἀξιοῦν παρὰ τούτου πυϑέσϑαι ὅτου ἕνεχα. ἐξὸν 

ἐπ᾿ αὐτοφώρῳ ἐλέγξαι. τοσούτῳ όνῳ ὕστερον εἶ φώρῳ ἐλέγξαι. τοσούτῳ χρόνῳ ὕστερον εἰς 
τοσοῦτόν μὲ κατέστησεν ἀγῶνα. καὶ μάρτυρα οὐδένα 

παρασχόμενος ἔκ τῶν λόγων ζητεῖ πιστὸς γενέσϑαι. 

ἐξὸν αὐτοῖς τοῖς ἔργοις ἀδικοῦντα ἀποδεῖξαι. καὶ ἐμοῦ 
cr ' , er 

ἅπαντας διδόντος τοὺς ϑεράποντας. ovg φησι παρα- 

γενέσϑαι, παραλαβεῖν οὐκ ἤϑελεν. 

ἕνεκα C: οὔνεκα X ἥδιον Tayl: ἤδη X | αὐτῶν Schott: 
αὐτὸν X, αὐτὸς Hs, αὐτὸς αὐτὸν Wdn | μοι (6vxogérrag» 
Blass 41 οὔσης add. Frb 42 παρὰ (C) Cont: 7j ἄρα X 
48 παραδιδόντος Frb 

41 
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8. 

KATHLIOPIA 

ΠΡῸΣ ΤΟΥΣ ZTNOTZIAXTA£Z KAKOAOTION. 

᾿Επιτήδειόν μοι δοχῶ καιρὸν εἰληφέναι περὶ ὧν 
εἰπεῖν ἐβουλόμην πάλαι" πάρεισι μὲν γὰρ oig ἐπεγ- 

καλῶ. πάρεισι δὲ ὧν ἐναντίον ἐπιϑυμῶ μέμψασϑαι 
τοῖς ἀδικοῦσιν ἐμέ. καίτοι πολλῷ πλείων ἐστὶ σπουδὴ 

πρὸς τοὺς ἀκροατάς" τοὺς μὲν γὰρ (xag » οὐδὲν 

οἶμαι τιμήσειν. εἰ τοῖς ἐπιτη δείοις ἀνεπιτήδειοι δό- 

ἕξουσιν εἶναι (τὴν γὰρ ἀρχὴν οὐδ᾽ ἂν ἐπεχείρουν ἔξα- 

μαρτάνειν εἰς ἐμὲ), τοῖς δὲ βουλοίμην ἂν δόξαι μηδὲν 
ἀδικῶν τούτους ὑπὸ τούτων ἀδικεῖσϑαι πρότερον. 

ἀνιαρὸν μὲν οὖν ἀναγχάζεσϑαι λέγειν περὶ τούτων, 

ἀδύνατον δὲ μὴ λέγειν, ὅταν ἐναντίον τῆς ἐλπίδος 

κακῶς πάσχω καὶ τοὺς δοκοῦντας εἶναι φίλους ἀδιὲ- 

χοῦντας εὑρίσκω. 
Πρῶτον μὲν οὖν. ἵνα μή τις ὑμῶν τάχα δὴ βοηϑῶν 

oig ἐξημάρτηκε πρόφασιν πορίσηται τῆς ἁμαρτίας. εἰ- 

πάτω οὖν τίς ὑμῶν ὑπ᾽ ἐμοῦ κακῶς ἀκήκοεν ἢ πέπον- 

ὁπ ὙΠ: 

1 ἄπεισι μὲν Rs, sed cf. 8 3 | ἐγκαλῶ Scheibe | καίτοι] 
χαί μοι Kirchner, καὶ Fritzsche πολλῷ πλείων] πολυπείρων 
Buermann | τοὺς ἀκροατάς scripsi, cf. Plat. ap. 25*: τοὺς 
παρόντας X, τούτους Francken, τούτους τοὺς παρόντας Held- 
mann, τοὺς δικάζοντας Gleiniger, τοὺς τοῦ κρίνειν ἕνεκα πα- 
ρόντας Herw, τοὺς παρ. φίλους ἢ πρὸς τοὺς συνουσιαστάς 
Fritzsche, συμπαρόντας amicus Fritzschii παρ᾽ add. Emperius, 
οὐδὲν οἶμαι προτιμήσειν Rs, τοῖς u. y. οὐδ. oiu. μελήσειν Scheibe 
(διοίσειν West) τοὺς μ. y. οὐδεμία αἰτία λήσει Kirchner 
ἐπιτηδείοις Cont: ἀνεπιτηδείοις X 2 πρότερος Hertlein 
τοὐναντίον Dobr | κακῶς del. Francken 9 τάχα δὴ βοη- 
ϑιῶν del Cob, βοηϑῶν τούτοις (ineusatis) οἷς (quibus rebus) 
Scheibe | τῆς ἁμαρτίας del. Kirchner εἴπατε Cob | οὖν om. 
C, νῦν Rs, ὁ βουλόμενος Gebauer 
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ὅν, ἢ τίς ἐμοῦ δεηϑεὶς οὐκ ἔτυχεν ὧν ἐγώ τε Óvva- 

τὸς ἦν κἀκεῖνος ἐπήγγειλε. — τί δῆτά μὲ κακῶς τὰ 

μὲν λέγειν τὰ δὲ ποιεῖν ἐπιχειρεῖτε. καὶ ταῦτα πρὸς 
τούτους ἡμᾶς διαβάλλειν, οὺς πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς διεβάλ.- 

λετε; χαίτοι οὕτως ἠνωχλεῖτε. ὥστε περὶ πλείονος 4 

ἐποιήσατό rig» δοκεῖν ἐμοῦ κήδεσθαι. καὶ μᾶλλον 
er 2 M - ἐλ 22 2L , M 3 

(etAevo» ἐμοὶ κατειπεῖν. ἃ δ᾽ ἔλεγε. πάντα μὲν οὐκ 
νι y Y M 5 , , / 280 M Coo ἂν εἴποιμι (xci γὰρ ἀκούων ἠχϑόμην) οὐδ᾽ ἂν ὑμῖν 
5 πὶ et 24/7 owe - - , ὃ ' 
ἐπικαλῶν. ὅτι ἐλέγετε xov ἐμοῦ ταῦτα. λέξαιμι" καὶ 

γὰρ ἂν ἀπολύοιμι τῆς αἰτίας ὑμᾶς, εἴπερ ὑμῖν ταὐτὰ 

λέγοιμι περὶ ἐμαυτοῦ: ἃ δὲ ὑβρίξειν οἰόμενοι ἐμὲ 

καταγελάστους ὑμᾶς αὐτοὺς ἐποιεῖτε. ταῦτα λέξω. βίᾳ ? 4 
N ec - 3 , , ^ 'N , M 

γὰρ ὑμῖν ἐφάσκετέ μὲ ξυνεῖναι xoi διαλέγεσθαι. καὶ 

πάντα ποιοῦντες οὐκ ἔχειν ὕπως ἀπαλλαγῆτέ μου, 

καὶ τὸ τελευταῖον ἀκόντων ὑμῶν ᾿Ελευσῖνάδε ξυνϑεω- 

ρεῖν. καὶ ταῦτα λέγοντες οἴεσϑε μὲν ἐμὲ κακολογεῖν, 

ἀποφαίνετε δὲ σχαιοτάτους ἑαυτούς. οἵτινες μὲν ὑπὸ 

ἐπήγγειλε est apud Χ" | aut καὶ τολμᾶτε πρὸς aut 
χαὶ ταῦτα. . . διαβάλλοντες Herw | ἡμᾶς αὐτοὶ Dobr 
4 ἠνωχλεῖτε Kayser post. Contium qui prop. {τούτους οὔ- 
TOS ἐνοχλεῖτε: ἐνοχλεῖ X, Kayser addebat τῷ | τις et 
εἵλετο addidi | ἐμοὶ Emperius ( deinde κατεῖπεν): ἐμοῦ 
X, χαὶ τί οὕτως ἐνοχλεῖτε, ὥστε περὶ πλείονος ἐποιήσατο ὁ 
δεῖνα ἐμοῦ κήδεσθαι T7 καὶ μᾶλλον ἐμοῦ κατειπεῖν; Foertsch, 
καίτοι οὗτος, ὃν TvOyAsivt, περὶ πλείονος ἐποιήσατο δοκεῖν 
ἐμοῦ κήδεσθαι καὶ δι΄ ἄλλων ἐμοὶ κατεῖπεν. Emperius, xci 
τοιούτως ἐνοχλεῖν ὥστε [ περὶ πλεί. ἔποι.] δοχεῖν Duermann, 
καί μοι οὕτως ἐνοχλεῖτε, ὥστε περὶ πλείονος ἐποιήσασϑε δοκεῖν 
ἐμοῦ κήδεσθαι ἢ κήδεσθαι, καὶ μᾶλλον ἐμοῦ κατείπετε Hallens- 
leben, τὸ δοκεῖν Cob | ἃ δ᾽ ἐλέγετε Schott | λέξαιμι Markl: 
δόξαιμι X, οὐδ᾽ αὖ ὑμῖν... . διέξειμι Dobr | ὅ τι ἐλέγετε κατ᾽ 
ἐμοῦ, ταὐτὰ , Emperius | ταὐτὰ Tayl: ταῦτα X | ὑπὲρ ἐμαυτοῦ 
Markl 5 ἔχ ξὺν ὕπως O: ἐκεῖνο πως X | ἀπαλλαγεῖτε 
Francken ἀκόντων ἡμῶν ΧΤῚ {μεν ξυνϑεωρεῖν Herw | ᾧεσϑε 
et ἀπεφαίνετε Markl | μὲν ante ὑπὸ del. Bekker, μὲ Cob de- 
letis, quae sequuntur τὸν αὐτὸν ἄνδρα 

5 
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τὸν αὐτὸν χρόνον τὸν αὐτὸν ἄνδρα λάϑρα μὲν ἕλοι- 

δορεῖτε. φανερῶς δὲ φίλον ἐνομίξζετε. χρῆν γὰρ ὑμᾶς 

ἢ μὴ κακῶς λέγειν ἢ μὴ ξυνεῖναι, καὶ ταῦτα φανερῶς 

ἀπειπόντας ὁμιλίαν. εἰ δὲ αἰσχρὸν ἡγεῖσϑε τοῦτο. 

πῶς αἰσχρὸν ἦν ὑμῖν ξυνεῖναι. πρὸς ὃν οὐδὲ ἀπει- 

πεῖν χαλὸν ἡγεῖσθε: καὶ μὴν οὐδὲν αὐτὸς ἐξηῦρον 

ὁπόϑεν ἂν εἰχότως ὑπερείδετε τὴν ἐμὴν ὁμιλίαν. 

οὔτε γὰρ ὑμᾶς σοφωτάτους {μὲν ἑώρων ὄντας. ἐμαυ- 

τὸν δ᾽ ἀμαϑέστατον. οὐ μὴν οὐδὲ πολυφίλους ὑμᾶς. 

ἐμαυτὸν δ᾽ ἔρημον φίλων. οὐδ᾽ αὖ πλουτοῦντας. ἐμὲ 
δὲ πενόμενον. οὐδ᾽ αὖ ὑμᾶς μὲν ὑπερευδοχιμοῦντας. 

ἐμαυτὸν δὲ διαβεβλημένον. οὐδὲ τὰ μὲν ἐμὰ πράγματα 

κινδυνεύοντα. τὰ δ᾽ ὑμέτερα ἀσφαλῶς ἔχοντα. πό- 

Sev ἂν οὖν εἰκότως ὑπώπτευον ἄχϑεσϑαί μοι συνόντι: 

καὶ ταῦτα δ᾽ Ort πρὸς τοὺς τελευταίους ἔλεγετ᾽ οὐκ 

ᾧεσϑε ἀπαγγελεῖν ἡμῖν. κἀνταῦϑα σόφισμα χαλὸν 

ἡγούμενοι περιήλϑετε πάντας ὑμῶν αὐτῶν κατη- 

γοροῦντες ὅτι πονηροῖς ἑχόντες ὁμιλεῖτε. 

Περὶ μὲν οὖν τοῦ λέγοντος οὐδὲν ἂν περαίνοιτε 
πυνϑανόμενοι. πρῶτον μὲν γὰρ εἰδότες ἐρήσεσϑε 

ἄνδρα λάϑρα Coislinianus Taylori: λάϑρα ἄνδρα X | 
μὲν alterum del. Gebauer | φίλον ὠνομάξετε Markl 6 ἀπει- 
πόντας (D): ἀπειπόντα X 7 μὴν οὐδὲν a pr. m. corr. ex 
μηδὲν X*| αὐτὸς ἐξηῦρον Schott: οὗτος ἐξεῦρεν X, τοιοῦτον 
ἐξεῦρον Rs. οἷός τ᾽ 7| ἐξευρεῖν amicus Fritzschii ὑπερεῖδε X* | 
οὐδὲ γὰρ ὑμᾶς μὲν Cob | μὲν addidi post Reiskium  ἐώρων D: 
ϑεωρῶν X | ὑμᾶς μὲν ante πλουτοῦντας add. Scheibe αὖ 
alterum del. Blass | ὑμᾶς post ὕπωπτ. add. Rs, post εἰκότως 
Scheibe, qui prop. συνόντας 8 ὅτε... ἐλέγετ᾽ οὐκ Sauppe, 
ὅτι... ἔλεγεν, οὺς X, διὰ τί... ἐλέγετε ovg Emperius, καὶ ταῦτ᾽ 
οἶδ᾽ ὅτι πρὸς τούτους τελευταίους ἐλέγετε, ovg Dobr | τελευ- 
ταίους] ἐπιτηδείους Franz, ἀναγκαίους ἐμοὺς Cont  ἀπαγγε- 
λεῖν C: ἀπαγγέλλειν X  κἀντεῦϑεν Buermann, καὶ τοῦτο Cont, 
xci ταῦτα Sauppe | ἡγούμενοι Dobr: εἶναι εἰ X πάντας 
Sauppe: πάντες X  ὁμιλεῖτε; Sauppe | εἰδότες Rs: εἰπόντες X 
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τὸν εἰπόντα uot πῶς γὰρ οὐχ ἴστε πρὸς ὃν ἐλέγετε 

τὸν λόγον; ἔπειτα κακὸς ἂν εἴην, ei ταὐτὰ ποιήσαιμι 
αὐτὸν ἅπερ ἐχεῖνος ὑμᾶς. οὐ γὰρ ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς 

ἐκεῖνος ἡμῖν ἀπήγγελλεν. ἐφ᾽ οἷσπερ ὑμεῖς ἐλέγετε 

πρὸς ἐκεῖνον. ἐχεῖνος μὲν γὰρ ἐμοὶ χαριζόμενος ἀπήγ- 

γειλὲ τοῖς ἐμοῖς ἀναγχαίοις. ὑμεῖς δὲ βλάπτειν ἐμὲ 

βουλόμενοι πρὸς éxsivov ἐλέγετε. καὶ ταῦτα εἰ μὲν 

ἠπίστουν. ἐξελέγχειν ἂν ἐζήτουν. νῦν δὲ (ξυμβαίνει 

γὰρ καὶ ταῦτα τοῖς πρὸ τοῦ χαὶ ἐμοὶ σημεῖα ταῦτα 

μὲν ἐκείνων ἐστίν. ἐκεῖνα δὲ τούτων ἱκανά) πρῶτον 

μὲν ἅπαντα δι᾽ ὑμῶν πράξαντά μὲ περὶ τῆς ϑέσεως 

τοῦ ἵππου πρὸς Ἡγέμαχον. χάμνοντα τὸν ἵππον 

ἀνάγειν μὲ βουλόμενον Ζ΄ιόδωρος οὑτοσὶ ἀποτρέπειν 

ἐπειρᾶτο. φάσκων οὐδὲν ἀντιλέξειν περὶ τῶν δώδεχα 

μνῶν [Π|ολυκλέα. ἀλλ᾽ ἀποδώσειν. τότε λέγων ταῦτα, 

μετὰ τὸν ϑάνατον τοῦ ἵππου κατέστη τελευτῶν ἀντί- 

δικος μετὰ τούτων. λέγων ὡς οὐ δίκαιόν μὲ εἴη κο- 

μίσασϑαι τὸ ἀργύριον. καίτοιγε σφῶν ys αὐτῶν 

κατηγόρουν. si γὰρ ἃ μετὰ τούτων (ἔπραττον ἀδι- 

κουμένῳ μοι μηδὲν ἦν δίκαιον εἰπεῖν. ἢ που καλῶς 

συνέπραττον. xci ἐγὼ μὲν ᾧμην φιλοσοφοῦντας αὐ- 

τοὺς περὶ τοῦ πράγματος ἀντιλέγειν τὸν ἐναντίον 

9 ταὐτὰ Scal: τὰ X | ἐμοῖς Steph: ἐμοὶ X | ἐξήτουν 
habet X 10 πρῶτον μὲν {γὰρ Buermann | πρὸς Hyé- 
μαχον Dobr: προσῆγε μαχόμενον X, πράξαντί μοι... προ- 
σῆγεν Hytueyos Buermann | pone ἵππου lacunam statuit Rs 
et Scheibe, qui malit προσῆγε μαραινόμενον xcl κάμν. | ἀνά- 
ya Χο, ἀνάγειν δὲ p. Buermann, καὶ ἀνάγειν μὲ p. Fritzsche | 
οὑτοσὶ Cob: οὗτος X 11 σφῶν Dobr: ἐφ᾽ ὧν X | αὐτῶν 
à pr. m. corr. ex αὐτὸν X* | ἔπραττον add. amicus Fritzschii, 
τὰ μετὰ τούτων Kirchner, ἃ μετὰ τούτων διῳκούμην περὶ τού- 
τῶν ἐμοὶ μηδὲν Dobr, γὰρ μὴ ὑπὸ τούτων ἀδ. Westermann, γὰρ 
ἄρα παρὰ τούτων ἀδ. Hallensleben | ἀντιλέξειν Scheibe 

10 

11 
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Aóyov: oi δ᾽ ἄρα οὐκ ἀντέλεγον ἀλλ᾽ ἀντέπραττον,. 
^ NN A EJ , er P ze SN / 2 καὶ διὰ τοῦτο ἀντέλεγον. ἵνα τὸν ἐμὸν λόγον εἰδείη 

Πολυκλῆς" ἐδηλώϑη γὰρ ταῦτα. παρόντων τῶν διαι- 

τητῶν ὀργιζόμενος ὃ Πολυκλῆς εἶπεν ὅτι χαὶ τοῖς 

ἐμοῖς ἐπιτηδείοις ἀδικεῖν δοκοίην. ὡς πρὸς ἐκεῖνον 

λέγοιεν. ἀρά ye ταῦτα ξυμβαίνει τοῖς ἀπαγγελλομέ- 

νοις: ὃ γὰρ αὐτὸς ἀπήγγειλεν ὡς τοὺς ὑπὲρ ἐμοῦ 

μέλλοντας λέγειν ἀποτρέπειν φάσκχοιτε. τοὺς δέ τινας 

ἤδη κωλύσαιτε. καὶ ταῦτα τί μὲ δεῖ φανερώτερον 
2 , ?r , , N 9 3 » er 

ἐξελέγχειν ἔτι: φέρε γάρ. ἤδη ποτ᾽ ἐκεῖνος ὅτι KAa- 

τοδίχου δεηϑεὶς ἐπιλέγειν οὐκ ἔτυχον; οὐ γὰρ δὴ 
€ , » ^" , , χὰ 3 - / PESO παρῆν τούτοις" ἢ τί χέρδος ἦν αὐτῷ διαβάλλειν ἐμὲ 

πρὸς ὑμᾶς οὕτω προϑύμως. ὥστε σπουδάσαι πρὸς 

τοὺς ἐμοὺς ἀναγχαίους πλάσασϑαι ταῦτα; 

Γιγνώσκω δὲ νῦν ἤδη xci πάλαι ξητοῦντας πρό- 
ς , , δ - 9 , E , φασιν. ἡνίχα Θρασύμαχον ὑμᾶς ἐφάσκετε χαχῶς AÉ- 

γειν δι’ ἐμέ. x«l ἐγὼ μὲν ἠρώτων αὐτὸν si δι᾿ ἐμὲ 

χαχῶς λέγοι Ζιόδωρον. ὃ δὲ τοσοῦτον ὑπερεῖδε τὸ 

δι’ ἐμέ πολλοῦ γὰρ δεῖν ἔφη δι᾿ ὁντινοῦν εἰρηκέναι 

“Ιιόδωρον καχῶς. χαὶ ταῦτα προσάγοντος ἐμοῦ πρό- 

9vuos ὃ Θρασύμαχος ἣν ἐξελέγχεσϑαι. περὶ ὧν οὗτος 

ἔλεγεν" οὗτος δὲ πάντ᾽ ἂν μᾶλλον διεπράττετο. μετὰ 

19 διὰ del. Dobr | ἀντέλεγον Emperius: ἀντέπραττον 
X παρόντων (y&o» Rs, (oov) Scheibe | ὀργιξόμενος Markl: 
ὁριξόμενος X δοκοίην C: δοκοίη X | ἀποτρέψειν Cont, sed 
praesens tempus de conatu usurpatur | xo ύσαιτε Rs: κωλύ- 
cete X | ἔτι Rs: ὅτι Χ 18 ἤδει πότ᾽ Bekker, {πόϑεν» ἤδη 
zor Dobr | ἐκεῖνος sc. nuntius ille ἐπιλέγειν Emperius: 
ἐκλέγειν X | ἢ τί Emperius: ἐπεὶ X, ἔπειτα τί Baiter, ἔπειτα 
Scheibe, εἰ μὴ amicus Fritzschii ὑμᾶς πρὸς ἐμὲ Kirchner 
14 νῦν τε καὶ πάλαι Lobeck, νῦν vs δὴ καὶ πάλαι Emperius, 
sed x«l πάλαι est ,iam dudum* [Demosth.] LIII 4 Plat. resp. 
ΜΙ ΝΣ | πολλοῦ γε δεῖν Buermann | προϑύμως superscripto 
og Χ πάντ᾽ ἂν Markl: πάντων X, πάντα superscriptum in € 
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τοῦτο Αὐτοχράτης ἐμοῦ παρόντος Θρασυμάχῳ ἔλεγεν 

Εὐρυπτόλεμον αὐτῷ μέμφεσϑαι, φάσκοντα χακῶς ἀκού- 

ξύν ὑπ᾽ αὐτοῦ" τὸν ἀπαγγέλλοντα δὲ εἶναι Μηνόφιλον. 

εὐθὺς δ᾽ ἐχεῖνος. ἐπὶ τὸν Μηνόφιλον ἐβάδιξε μετ᾽ 

ἐμοῦ χἀκεῖνος οὔτε ἀκοῦσαι πώποτε ἔφασκεν οὔτε 

ἀπαγγεῖλαι πρὸς Εὐρυπτόλεμον. xci οὐ ταῦτα μόνον, 

ἀλλ᾽ οὐδὲ διειλέχϑαι πολλοῦ χρόνου. τοιαύτας προ- 

φάσεις προφασιζόμενοι τότε μὲν &x τῆς ἐμῆς καὶ Opa- 

συμάχου συνουσίας ἐστὲ φανεροί, νῦν δὲ ἐπειδὴ ἔκλε- 

λοίπασιν ὑμᾶς αἱ προφάσεις. ἐλευϑεριώτερόν μὲ χα- 

κῶσαι λείπετε ἤδη οὐδέν. χρῆν μὲν οὖν τότε μὲ 
γιγνώσκειν ὀφειλόμενόν μοι ταῦτα παϑεῖν. ὅτε καὶ 

πρὸς ἐμὲ περὶ ὑμῶν αὐτῶν ἐλέγετε κακῶς" ἔπειτα 

καὶ περὶ Πολυκλέους. ᾧ νυνὶ βοηϑεῖτε, πάντ᾽ εἴρηκα 

πρὸς ὑμᾶς. κατὰ τί δῆτα ταῦτα (ovx) ἐφυλαττόμην; 

εὔηϑές τι ἔπαϑον. ᾧμην γὰρ ἀπόϑετος ὑμῖν εἶναι 

φίλος τοῦ μηδὲν ἀκοῦσαι χακὸν δι᾽ αὐτὸ τοῦτο, διότι 

πρὸς ἐμὲ τοὺς ἄλλους ἐλέγετε κακῶς. παρακαταϑήκην 

ἴστου λόγους πονηροὺς περὶ ἀλ- 

λήλων. 

10 

17 

᾿Εγὼ τοίνυν ἑκὼν ὑμῖν ἐξίσταμαι τῆς φιλίας. ἐπεί 18 

τοι μὰ τοὺς ϑεοὺς οὐκ οἶδ᾽ ὅ τι ξημιωϑήσομαι μὴ 
ξυνὼν ὑμῖν: οὐδὲ γὰρ ὠφελούμην ξυνών. πότερον 

15 τοῦτο Auger: τοῦτον X 16 ἐλευϑερώτερον Cob, 
ἀνελευϑερώτατον Kayser | κακῶσαι λείπετε Ü: κακώσας 
λέπτιδι. ex quibus vestigiis Scheibe add. ἤδη, ἐλλείπετε 
Emperius, κακῶς ἀεὶ λέγετε δι᾿ οὐδὲν Bartelt | μοι C: μὲ X | 
ὅτε habet X*| ἐλέγετε Cont: ἔλεγε X | καλῶς X | ἔπειτα i. e. 
attamen cf. Plat. resp. I 336^ Prot. 310^, ἐπεὶ καὶ τὰ π. Fran- 
cken, ἔπειτα... ὑμᾶς del. Buermann | πάντ᾽ habet X* 
17 δῆτα scripsi: δή τι Χ cf. 8 3, κάτα τί δὴ Rs. | οὐκ add. 
Rs | τὸ μηδὲν Dobr | κακῶς Foertsch: xol X, ζ(κακῶςΣ καὶ 
Rs, καὶ π. ἔχειν Dobr 18 ὅ τι καὶ ξ. Cob 



19 
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γάρ. ὅταν ἢ τί μοι πρᾶγμα, τότε ποϑέσομαι τὸν 

ἐροῦντα χαὶ τοὺς μαρτυρήσοντας: χαὶ νῦν (0 » ἀντὶ 

μὲν τοῦ λέγειν ὑπὲρ ἐμοῦ τὸν λέγοντα πειρᾶσϑε χω- 
λύειν. ἀντὶ δὲ τοῦ βοηϑεῖν ἐμοὶ χαὶ μαρτυρεῖν τὰ 

δίχαια ξύνεστε τοῖς ἐμοῖς ἀντιδίκοις χαὶ μαρτυρεῖτε. 
^" t 5 x 2 M M , 2 - M 

«ἢ) ὡς εὖνοι ὄντες ἐμοὶ τὰ βέλτιστα ἐρεῖτε περὶ 

ἐμοῦ; ἀλλὰ καὶ νῦν ὑμεῖς μὲ μόνοι καχῶς λέγετε. τὸ 
μὲν οὖν ἐμὸν οὐκ ἐμποδὼν ὑμῖν ἔσται. τοιοῦτον Ó' 

ἄρα πρὸς ὑμᾶς αὐτοὺς πείσεσϑε. ἐπειδή περ ὑμῖν 
» 2 M er T ΄ 2N E , M 

ἔϑος ἐστὶν ἕνα τῶν ξυνόντων ἀεὶ χκαχῶς λέγειν xal 

ποιεῖν" ἐπειδὰν ὑμῖν ἐγὼ μὴ ξυνῶ. πρὸς ὑμᾶς αὐτοὺς 
, E 3 er er c - 3 » τρέψεσϑε. κἄπειτα xc ἕνα ἕχαστον ὑμῖν αὐτοῖς 

ἀπεχϑήσεσϑε. τὸ δὲ τελευταῖον εἷς ὃ λειπόμενος αὐτὸς 

αὑτὸν χακῶς ἐρεῖ. χερδανῶ δὲ τοσοῦτον. ὅτι πρῶ- 
τος νῦν ὑμῶν ἀπαλλαγεὶς ἐλάχιστα χαχῶς ὑφ᾽ ὑμῶν 

πείσομαι" τοὺς μὲν γὰρ χρωμένους ὑμῖν χαχῶς καὶ 

λέγετε x«i ποιεῖτε. τῶν δὲ μὴ χρωμένων οὐδένα 
πώποτε. 

9 
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Τί ποτὲ διανοηϑέντες οἱ ἀντίδικοι τοῦ μὲν πράγ- 

ματος παρημελήκασι. τὸν δὲ τρόπον μου ἐπεχείρη- 

σαν διαβάλλειν; πότερον ἀγνοοῦντες ὅτι περὶ τοῦ 

ποϑήσομαι cum libris quibusdam Scheibe δ΄ addidi (&4- 
λὰ καὶ Markl, o? νῦν vel o? καὶ νῦν Rs | μαρτυρεῖτε habet 
X* 19 ἢ add. Dobr, ἀλλ᾽ C εὖνοι Rs: εὔνους X, quod de- 
fendit Roehl, Jahresb. d. phil. Vereins V, 41 cf. Meisterhans 
Gram.? 117, εὐνοοῦντες Benseler μόνοι Bekker: μόνον X | δ᾽ 
ἄρα scripsi coll. 8 11: γὰρ X μὴ ξυνῶ Markl: μηνύσω X | 
τρέφψεσϑε Markl: τρέπεσϑε X | ante εἷς C addit ὁ, quod 
quamquam omnibus fere editoribus placuit, non necessarium 
est cf. XIII 67 20 πρῶτος νῦν» scripsi: πρῶτον μὲν X, 
πρῶτος Kirchner, πρώτιστος hs 

Or. IX περὶ τοῦ Harp. s. δικαίωσις. 
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πράγματος προσήκει λέγειν; ἢ τόδε μὲν ἐπίστανται. 

ἡγούμενοι δὲ λήσειν περὶ [τοῦ] παντὸς πλείω λόγον 

ἢ τοῦ προσήχοντος ποιοῦνται; ὅτι μὲν οὐκ ἐμοῦ κατα. 

φρονήσαντες ἀλλὰ τοῦ πράγματος τοὺς λόγους ποι- 

οὖὔνται. σαφῶς ἐπίσταμαι" εἰ μέντοι ὑμᾶς οἴονται δι᾽ 

ἄγνοιαν ὑπὸ τῶν διαβολῶν πεισϑέντας χκαταψηφι- 

εἴσθαί μου, τοῦτ᾽ ἂν ϑαυμάσαιμι. ᾧμην μὲν οὖν, ὦ 

ἄνδρες δικασταί. περὶ τοῦ ἐγκλήματος. οὐ περὶ τοῦ 

τρόπου τὸν ἀγῶνά μοι προκεῖσθαι" διαβαλλόντων δὲ 
M 2 2 - fF , N , N ue τῶν ἀντιδίκων ἀναγκαῖόν ἔστι περὶ πάντων (rqv» 

ἀπολογίαν ποιήσασϑαι. πρῶτον μὲν οὖν περὶ τῆς 

ἀπογραφῆς ὑμᾶς διδάξω. 

'"Aguxóusvog προπέρυσιν εἰς τὴν πόλιν, οὔπω δύο 

μῆνας ἐπιδεδημηκὼς κχατελέγην στρατιώτης.  cio9ó- 

μενος δὲ τὸ πραχϑὲν ὑπετοπούμην εὐϑέως ἐπὶ μη- 

δενὶ ὑγιεῖ χκατειλέχϑαι. προσελϑὼν οὖν τῷ στρατηγῷ χ 9 UO COQUE 
ἐδήλωσα ὅτι ἐστρατευμένος εἴην. ἔτυχον δὲ οὐδενὸς ή ρατευμένος εἴην. ἔτυχ 
τῶν μετρίων. προπηλαχιζόμενος δὲ ἠγανάχτουν μέν. 

ἡσυχίαν δ᾽ εἶχον. ἀπορούμενος ὃὲ καὶ συμβουλευ- : 

óusvóg τινι τῶν πολιτῶν τί χρήσωμαι τῷ πράγματι. 

ἐπυϑόμην ὡς xci δήσειν μὲ ἀπειλοῖεν. λέγοντες ὅτι 

οὐδὲν ἐλάττω χρόνον Καλλιχράτους Πολύαινος ἐνδη- 

μοίη. κἀμοὶ μὲν τὰ προειρημένα διείλεκτο ἐπὶ τῇ 

1 λήσειν τι Cob, Ac. ἀδικοῦντες Francken | τοῦ del. 
Markl, τοῦ ἐπιόντος Rs 2 μὲν (o)v» ovx vulg, οὐκ et ἀλλὰ 
τοῦ πράγμ. del. Francken | ἄγνοιαν Rauch: εὔνοιαν X, ἄνοι- 
αν Rs, ἀνίαν Bergk, εὐήϑειαν Jacobs, δύσνοιαν vel εὐχέρειαν 
Emperius τοῦτ᾽ Markl: οὐκ X, οὐκ ἂν ϑαυμ.: Foertsch 
ὃ τὴν add. Franz 4 προπέρυσιν Rs: πρότερον X. | ὑπε- 
τοπούμην Scal: ὑπετυπούμην X 9 χρήσωμαι C: χρήσομαι 
X | ἐπιδημοίη Hertlein, post hanc vocem lacunam iniuria Tayl. 
volebat esse 
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94. [4TZIOT)] Or. 9. 

Φιλίου τραπέζῃ" oi δὲ μετὰ Κτησικλέους τοῦ ἄρχον- 

τος. ἀπαγγείλαντός τινος ὡς ἐγὼ λοιδοροῖμι. τοῦ 

νόμου ἀπαγορεύοντος ἐάν τις ἀρχὴν ἐν συνεδρίῳ λοι- 

δορῇ. παρὰ τὸν νόμον ζημιῶσαι ἠξίωσαν. ἐπιβαλόντες 

δὲ τὸ ἀογύριον πράξασϑαι μὲν οὐχ ἐπεχείρησαν. ἐξι- 

ούσης δὲ τῆς ἀρχῆς γράψαντες εἰς λεύκωμα τοῖς 

ταμίαις παρέδοσαν. οἵδε μὲν τάδε διεπράξαντο᾽ οἱ δὲ 

ταμίαι, οὐδὲν ὅμοιον τοῖσδε διανοηϑέντες. ἀνακαλεσά- 

μενοι [δὲ] τοὺς παραδόντας τὴν γραφήν. ἐσχοποῦντο 

τῆς αἰτίας τὴν πρόφασιν. ἀχούσαντες δὲ τὸ γεγενη- 

μένον, ἐννοούμενοι οἷα πεπονϑὼς ἦν. τὸ μὲν πρῶτον 

ἔπειϑον αὐτοὺς ἀφεῖναι. διδάσκοντες ὡς οὐχ ἐπιεικὲς 

εἴη τῶν | πολιτῶν τινας διὰ τὰς ἔχϑρας ἀναγράφεσϑαι. 

ἀποροῦντες δὲ μεταπεῖσαι. αὐτούς. τὸν παρ᾽ ὑμῶν κίν- 

δυνον ὑποστάντες ἄκυρον τὴν ζημίαν ἔχριναν.. . . .. 

Ὅτι μὲν οὖν ἀφείϑην ὑπὸ τῶν ταμιῶν. ἐπίστασϑε" 

προσήχειν δὲ ἡγούμενος καὶ διὰ ταύτην τὴν ἀπόδειξιν 

ἀπηλλάχϑαι τοῦ ἐγκλήματος. ἔτι πλείονας καὶ νόμους 

καὶ ἄλλας δικαιώσεις παρασχήσομαι. Καί μοι λαβὲ 

τὸν νόμον. 

Φιλέου Bekker, Φιλίνου Dobr 6 μετὰ Kv. cf. XXI 4 | 
τοῦ ἄρχοντος del Bake, recte fort; praetor certe K. fuit | 
ἐπαγγείλαντος X | λοιδοροίην Cob | ἀγορεύοντος Rs, διαρρήδην 
&y. Rauch, sed cf. X 6. ,,£&v . . . λοιδορῇ dele et forsan τοῦ 
νόμου &zx«y. ex 8 9 huc tracta Dobr | πράξασϑαι cf. Meier 
Att. Proz.? 49a. 23 | ταμίαις sc. τῆς θεοῦ cf. Harp. s. ψευ- 
δεγγραφή 7 δὲ del 58) παραδόντας Rs: παρόντας καὶ X, 
παρόντας κατὰ Bartelt, προσήκοντας τῇ ἐγγραφῇ Bake | γρα- 
φὴν]} ἀπογραφὴν Rs, ἀναγραφὴν Dobr, ἐγγραφὴν West | 
ἐννοοῦντες superscripto ούμενοι X | διὰ τὰς] δι᾽ ἰδίας Bake, 
διὰ τὰς ἰδίας Scheibe | ἀπογράφεσθαι Tayl, ἐγγράφεσθαι 
Halb | post ἔκριναν testium citationem deesse vidit Baiter 
8 ταύτην sc. ὅτι ἀφείϑην | x«l νόμους καὶ del. Halb | δὲ- 
καιώσεις cf. Harp. s. v. 
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NOMOX. 

Τοῦ μὲν νόμου διαρρήδην ἀγορεύοντος τοὺς ἐν 

τῷ συνεδρίῳ λοιδοροῦντας ξημιοῦν ἀκηκόατε ἐγὼ δ᾽ 

Ovi μὲν οὐχ εἰσῆλθον sig τὸ ἀρχεῖον. μάρτυρας παρε- 

σχόμην. ἀδίκως δὲ ζημιωϑεὶς οὔτ᾽ ὀφείλω οὔτ᾽ ἐχτεῖσαι 

δίκαιός εἶμι. εἰ γὰρ φανερός εἶμι μὴ ἐλϑὼν εἰς τὸ 

συνέδριον. ὁ δὲ νόμος τοὺς ἐντὸς πλημμελοῦντας ἀγο- 

ρεύει τὴν ζημίαν ὀφείλειν. ἠδικηκὼς μὲν οὐδὲν φαί- 

νομαι. ἔχϑρᾳ δὲ ἄνευ τούτου παραλόγως ζημιωϑείς. 

συνέγνωσαν δὲ καὶ αὐτοὶ σφίσιν ὡς ἠδικηκότες" οὔτε 

γὰρ εὐθύνας ὑπέσχον. οὔτε εἰς δικαστήριον εἰσελϑόν- 

τες τὰ πραχϑέντα ψήφῳ χύρια χατέστησαν. εἰ δ᾽ οὖν 

ἐζημίωσαν μὲν οἵδε προσηκόντως. ἐχύρωσαν δ᾽ ἕν ὑμῖν 

τὴν ἐπιβολήν. τῶν ταμιῶν ἀφέντων εἰχότως ἂν τοῦ 

ἐγκλήματος ἀπηλλαγμένος εἴην. si μὲν γὰρ {μὴν 

κύριοι ἦσαν πράξασϑαι ἢ ἀφεῖναι. ἐννόμως ζημιωϑεὶς 

εὐλόγως ἂν ὥφειλον" εἰ δ᾽ ἔξεστι μὲν αὐτοῖς ἀφεῖς- 

ναι. διδόασι δὲ λόγους ὑπὲρ ὧν ἂν διαχειρίξωσιν. 

εἴ τι ἠδικήκασι. τῆς προσηκούσης ῥᾳδίως δίκης τεύ- 

ἕονται. 

Ὧι μὲν τρόπῳ παρεδόϑην χαὶ ἐξημιώϑην. ἐπίστα- 
σϑε᾿ δεῖ δ᾽ ὑμᾶς μὴ μόνον τοῦ ἐγκλήματος τὴν αἰτίαν 

ἀλλὰ καὶ τῆς ἔχϑρας τὴν πρόφασιν εἰδέναι. Σῶω- 

στράτῳ γὰρ φίλος ἐγενόμην πρότερον μὲν τῆς τού- 

Νόμος. Μάρτυρες Rs 9 παρεσχόμην] παρασχήσομαι. 
Μάρτυρες Markl 10 ἐντὸς] ἕν τῷ συνεδρίῳ Herw | ἀντὶ 
τούτου παρανόμως Tayl 11 σφίσιν αὐτοῖς ἠδ. Herw | ὑπέ- 
σχον] ὑποσχόντες Rauch, ὑπέσχον τούτων Scheibe | τὴν. ἐπι- 
βουλὴν X | ἀπηλλαγμένος εἴην Schott: ἀπηλλαγμένοι εἶεν X 
12 μὴ addidi, οὐδ᾽ ante ἐννόμως addit Emperius, et hoc et 
μηδὲν ante αὐτοῖς add. Francken | λόγους scripsi post Do- 
braeum, qui volebat αὐτοὶ λόγον: αὐτοῖς X, εὐθύνας post Reiskium 
Sluiter l διαχειρίσωσιν Bake 13 εἰδῆσαι X | πρότερος X* 

10 

11 

12 

13 
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15 

16 

17 

96 [ATXIOT] Or. 9. 

τῶν ἔχϑρας. εἰδὼς δὲ περὶ τὴν πόλιν ἄξιον λόγου 

γεγενημένον. γνώριμος δὲ γενόμενος διὰ τῆς ἐχείνου 

δυναστείας οὔτ᾽ ἐχϑρὸν ἐτιμωρησάμην οὔτε φίλον 

ηὐεργέτησα᾽ ζῶντος μέν γὰρ καὶ ἀνάγκῃ διὰ τὴν 

ἡλικίαν ἐσχόλαζον. ἐκλιπόντος δὲ τὸν βίον οὔτε λόγῳ 
N »r f 3 , E , ^! NA 

οὔτε ἔργῳ ἔβλαψα οὐδένα τῶν κατηγορούντων. ἔχω δὲ 

χαὶ τοιαῦτα εἰπεῖν. ἐξ ὧν ὠφελοίμην ἂν πολὺ δικαι- 

ὅτερον ὑπὸ τῶν ἀντιδίκων ἢ κακῶς πάσχοιμι. τὴν 

μὲν ovv ὀργὴν διὰ τὰ προειρημένα συνεστήσαντο. 

προφάσεως οὐδεμιᾶς πρὸς ἔχϑραν ὑπαρχούσης. Ouó- 

σαντες μὲν οὖν τοὺς ἀστρατεύτους καταλέξειν παρέ- 

βησαν τοὺς ὕρχους. προὔϑεσαν δὲ τῷ πλήϑει βουλεύ- 

σασϑαι περὶ τοῦ σώματος. ζημιώσαντες μὲν ὡς τὴν 
3 M ^ 7 ΝᾺ “-“ /, ἀρχὴν λοιδοροῦντα. χατολιγωρήσαντες δὲ τοῦ δικαίου. 

βιαζόμενοι βλάπτειν ἐξ ἅπαντος λόγου" τί δ᾽ ἂν 

ἔπραξαν μέλλοντες μεγάλα μὲν ἐμὲ βλάψειν. πολλὰ δ᾽ 

ἑαυτοὺς ὠφελήσειν. οἵτινες οὐδετέρου τούτων ὑπάρ- 

χοντος πάντα περὶ ἐλάττονος ποιοῦνται τοῦ ἀδικεῖν. 

ἀλλὰ γὰρ [si] κατεφρόνησαν τοῦ ὑμετέρου πλήϑους. 

οὐδὲ φοβηϑῆναι τοὺς ϑεοὺς ἠξίωσαν. ἀλλ᾽ οὕτως ὀλι- 
, V , / e , 

γώρως xci παρανόμως προσηνέχϑησαν. ὥστε ἀπολο- 

εἰδώς γε et ἄξιον πολλοῦ Markl 14 εὐηργέτησα X | 
καὶ ἀνάγκῃ Emperius: διὰ τὴν ἀνάγκην X, διὰ τὴν ἂν. 
καὶ τὴν TÀ. West | post πάσχοιμι lacunam indicat Scheibe 
15 post ὑπαρχούσης excidisse quaedam existimat Blass | βου- 
λεύσασϑαι Rs: βουλεῦσαι X 16 δὲ pone βιαξόμενοι trans- 
ponere malit Emperius, δὲ ibi add. Cont | us» βλάπτειν 
Rs | λόγου Dobr: ro? λόγου X, τρόπου Cob | τί δ᾽ ἄν Sauppe: 
πᾶν X, πᾶν δ᾽ ἂν Franz, (εἰκότως δὲν πᾶν ἂν Scheibe | ἀδε- 
κεῖν Hs Animadv. II 45: δικαίου X, ἀδίκου Markl, πάντα π. 
πλείονος ποι. τοῦ δικ. Schott, δικαιοῦν Dobr. Tur. coll. Hesych. 
δικαιῶσαι" κολάσαι. Suid. s. δικαιούμενος, ποι. τὰ δίκαια Em- 
perius 17 εἰ del. Tur, καὶ Tayl, οἵ Markl, temptavi: ἅμα γὰρ δὴ 
καταφρονήσαντες τοῦ οὕτως Ald: οὔτε | ἀπολογίσασϑαι Dobr 
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γήσασϑαι μὲν περὶ τῶν πεπραγμένων οὐδ᾽ ἐπεχείρη- 

σαν. τὸ δὲ τελευταῖον, νομίζοντες οὐχ ἱκανῶς ue τετι- 

μωρῆσϑαι. τὸ πέρας ix τῆς πόλεως ἐξήλασαν. διατε- 

ϑέντες δὲ οὕτω παρανόμως καὶ βιαίως. ἐπικρύψασϑαι 

τὴν ἀδικίαν περὶ οὐδενὸς ἐποιήσαντο. παραγαγόντες 

δὲ πάλιν περὶ τῶν αὐτῶν ἠδικηχότα μὲ οὐδὲν ἐπιδει- 

χνύουσι καὶ λοιδοροῦσι. τοῖς μὲν ἐμοῖς ἐπιτηδεύμασιν 

οὐ προσηκούσας διαβολὰς ἐπιφέροντες. τοῖς δ᾽ αὑτῶν 

τρόποις τὰς οἰχείας καὶ συνήϑεις. 
Οἵδε μὲν οὖν ἐκ παντὸς [τοῦ] τρόπου προϑυμοῦν- 

ταί μὲ τῇ δίκῃ ἁλῶναι" ὑμεῖς δὲ μήτε ταῖς τούτων 

διαβολαῖς ἐπαρϑέντες ἐμοῦ καταψηφίσησϑε. μήτε τοὺς 

βέλτιον καὶ δικαίως βουλευσαμένους ἀκύρους καταστή- 

δητε. οἱ ταμίαι γὰρ ἅπαντα xci κατὰ τοὺς νόμους 

καὶ κατὰ τὸ εἰχὸς ἔπραξαν. (xcl» ἠδικηκότες μὲν οὐ- 

δὲν φαίνονται. λόγον δὲ πλεῖστον τοῦ δικαίου ποιησά- 

μενοι. τούτων μὲν οὖν ἀδικούντων μετρίως [ἂν] 

ἠγανάχτουν. ἡγούμενος τετάχϑαι τοὺς μὲν ἐχϑροὺς 

κακῶς | ποιεῖν, τοὺς δὲ φίλους sv: παρ᾽ ὑμῶν δὲ τοῦ 

δικαίου στερηϑεὶς πολὺ ἂν μᾶλλον λυπηϑείην. δι᾿ 

ἔχϑοαν μὲν γὰρ οὐ δόξω κακῶς πεπονθέναι. διὰ χα- 

κίαν δὲ τῆς πόλεως. λόγῳ μὲν οὖν περὶ τῆς ἀπογρα- 
φῆς ἀγωνίξομαι. ἔργῳ δὲ περὶ πολιτείας. τυχὼν μὲν 

τὸ πέρας del. Francken, τὸ del. Cob, τὸ μέρος Emperius, 
τὸ δὲ πέρας vou. .. . τετιμωρ. ἐκ τῆς Herw | ἐξήλασαν sc. 
militem expeditionis alicuius participem, ἐξελάσαι Scheibe, 
ἐξελαύνουσιν vel ξητοῦσιν ἐξελαύνειν Rauch, ἐξήλαυνον Keller 
18 ἐπιδεικνύουσι] malim ἐπιδιώκουσι cf. Poll. VIII 67 | δ᾽ 
αὐτῶν X τὰς del. Rs vel malit πάνυ. 19 τοῦ del. Dobr | 
οἱ ταμίαι scripsi: οἷδε uv X | καὶ add. C | post ποιησάμενοι 
lacunam esse putat Blass 20 ἂν del. Baiter | (qg$es» 
τετάχϑαι malit Rs | φστερηϑῆναι vel éxmsosiv) τῆς πολ. Rs, 
lacunam indicat Scheibe | ἀπογραφῆς est in X* 

Lxsras. Ed. maior. γί 

18 

19 

20 



22 

9&8 ATZXIOT ΘΕ ΘΕΌ: 

γὰρ τῶν δικαίων (πιστεύω δὲ τῇ ὑμετέρᾳ γνώμῃ) 
μείναιμι ἂν (ἐν) τῇ πόλει" παραχϑεὶς δὲ ὑπὸ τῶνδε 

εἰ ἀδίκως ἁλοίην. ἀποδραίην ἄν. τίνι γὰρ ἐπαρϑέντα 

ἐλπίδι δεῖ μὲ συμπολιτεύεσϑαι. ἢ τί μὲ χρὴ διανο- 

ηϑέντα. εἰδότα μὲν τῶν ἀντιδίχων τὴν προϑυμίαν,. 

ἀποροῦντα δ᾽ ὅϑεν χρὴ τῶν δικαίων τινὸς τυχεῖν: 

περὶ πλείστου οὖν ποιησάμενοι τὸ δίκαιον. καὶ ἐνϑυ- 

μηϑέντες ὅτι x«i ὑπὲρ τῶν περιφανῶν ἀδικημάτων 

συγγνώμην ποιεῖσϑε. τοὺς μηδὲν ἀδικήσαντας διὰ τὰς 

ἔχϑρας μὴ περιίδητε ἀδίχως τοῖς μεγίστοις ἀτυχή- 

μασι περιπεσόντας. 

10. 

ΚΑΤΑ OEOMNHZTOT. 

Μαρτύρων μὲν οὐχ ἀπορίαν μοι ἔσεσϑαι δοκῶ. ὦ 

ἄνδρες δικασταί: πολλοὺς γὰρ ὑμῶν ὁρῶ δικάξοντας 

τῶν τότε παρόντων. Ort “Πυσίϑεος Θεόμνηστον εἰδσήγ- 

γελλὲ τὰ ὅπλα ἀποβεβληκότα, οὐκ ἐξὸν αὐτῷ, δημηγο- 

ρεῖν" ἐν ἐκείνῳ γὰρ τῷ ἀγῶνι τὸν πατέρα μ᾽ ἔφασχεν 

ἀπεχτονέναι τὸν ἐμαυτοῦ. ἐγὼ δ᾽. si μὲν τὸν ἑαυτοῦ 

μὲ ἀπεχτονέναι ἠτιᾶτο. συγγνώμην ἂν εἶχον αὐτῷ τῶν 

εἰρημένων (φαῦλον γὰρ αὐτὸ χαὶ οὐδενὸς ἄξιον ἡγού- 

21 πιστεύων X ἐν add. Steph  παραχϑεὶς Markl: πραχ- 
ϑεὶς X | us χρὴ del. Dobr, post διαν. Rs add. μεῖναι vel ἐπιτη- 
δεύειν 92 διὰ τὰς cf. $8 V | ἀτυχήμασι Rs: ἀδικήμασι X 

Or. X. A quod addit vulg, om. X*, item qui sexies lau- 
dat Harp. 

1 ὑμῶν pone γὰρ del Francken, νυνί Boblenz, ἐν ὑμῖν 
post Frohbergerum Herw | τὸν ἐμαυτοῦ del. Heldmann, £ucv- 
τοῦ CcOrr. à pr. man. ex ἑαυτοῦ X* 9 αὐτὸ Emperius: αὐτὸν 
X, ἂν vel ἄν τι Wdn, αὐτὸν... ἡγούμην del Herw 
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μην)" οὐδ᾽ εἴ τι ἄλλο τῶν ἀπορρήτων ἤκουσα. οὐχ ἂν 

ἐπεξῆλϑον αὐτῷ (ἀνελευϑέρων γὰρ x«i λίαν φιλο- 
δέκων εἶναι νομίζω χακηγορίας δικάζεσθαι)" νυνὶ δὲ 

αἰσχρόν {τές μοι εἶναι δοκεῖ περὶ τοῦ πατρός. οὕτω 

πολλοῦ ἀξίου γεγενημένου x«i ὑμῖν x«i τῇ πόλει. μὴ 

τιμωρήσασϑαι τὸν ταῦτ᾽ εἰρηχότα. καὶ παρ᾽ ὑμῶν εἶ- 

δέναι βούλομαι πότερον δώσει δίκην. ἢ τούτῳ μόνῳ 

᾿ϑηναίων ἐξαίρετόν ἐστι x«i ποιεῖν καὶ λέγειν παρὰ 

τοὺς νόμους O τι ἂν βούληται. 
᾿Εμοὶ γάρ. ὦ ἄνδρες δικασταί. ἔτη ἐστὶ {δύο xal) 

τριάκοντα. ἐξ ὕτου (0 5 ὑμεῖς κατεληλύϑατε, εἰκοστὸν 

τουτί. φαίνομαι οὖν τρισχαιδεχέτης ὧν ὅτε ὃ πατὴρ 

ὑπὸ τῶν τριάκοντα ἀπέϑνῃσκε. ταύτην δὲ ἔχων τὴν 

ἡλικίαν οὔτε εἰ ἔστιν ὀλιγαρχία ἠπιστάμην. οὔτε [ἂν] 

ἐχείνῳ ἀδικουμένῳ ἐδυνάμην βοηϑῆσαι. χαὶ μὲν δὴ 

οὐχ ὀρϑῶς τῶν χρημάτων ἕνεχα ἐπεβούλευσα (ἂν 

αὐτῷ" ὁ γὰρ πρεσβύτερος ἀδελφὸς Πανταλέων ἅπαντα 

παρέλαβε. καὶ ἐπιτροπεύσας ἡμᾶς τῶν πατρῴων ἀπε. 

στέρησεν. ὥστε πολλῶν Evexo, ὦ ἄνδρες δικασταί, προσ- 

ἥκει μοι αὐτὸν βούλεσθαι ζῆν. ἀνάγκη μὲν οὖν 

περὶ αὐτῶν μνησϑῆναι. οὐδὲν δὲ δεῖ πολλῶν λόγων" 

σχεδὸν (yàg» ἐπίστασϑε ἅπαντες ὅτι ἀληϑῆ λέγω. 
ὅμως δὲ μάρτυρας αὐτῶν παρέξομαι. 

ἀνελευϑέρων.... φιλοδίκων P. Müller: ἀνελεύϑερον 
... φιλόδικον X, -oov . .. -xov Markl ὃ τέ add. Frb 
περὶ τοῦ ἐμοῦ πατρὸς vel z. τοῦ πατρὸς τοῦ ἐμαυτοῦ Scheibe 
καὶ ἡμῖν Dobr 4 ἐστὶ Cont: εἰσὶ X | δύο καὶ add. Cont, 
τρίακ. {δύο» Albrecht, τριάκ. {τρία Scal, {τρία καὶ τριάκ. 
Halb | δ᾽ add. Rs | οὖν (o)zo» Herrmann | οὔτε ὅτι ἐστὶν 
Steph, οὔτε τί ἐστιν Ziel | ἂν del. Frb 5 ἂν add. Markl, 
ἂν» ὀρϑῶς Rs προσῆκέ vulg, προσήκειν Wdn | μὲ οὖν X* | 
γὰρ add. Rs | titulus deest in X* 

ἡ Ἔ 
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MAPTTPEX. 

Ἴσως τοίνυν. ὦ ἄνδρες δικασταί, περὶ τούτων uiv 
3 M 2 7 2 - M " e €- cr 2 , οὐδὲν ἀπολογήσεται. ἐρεῖ δὲ πρὸς ὑμᾶς ἅπερ ἐτόλμα 

λέγειν xci πρὸς τῷ διαιτητῇ. ὡς οὐκ ἔστι τῶν ἀπορ- 
ρήτων. ξάν τις εἴπῃ τὸν πατέρα ἀπεχτονέναι" τὸν γὰρ 

νόμον οὐ ταῦτ᾽ ἀπαγορεύειν. ἀλλ᾽ ἀνδροφόνον οὐκ 

ἐᾶν λέγειν. ἐγὼ δὲ oi ὑμᾶς. ὦ ἄνδρες δικασταί. γειν. ἐγὼ δὲ οἶμαι ὑμᾶς. ὦ ἄνδρες δικασταί, 

οὐ περὶ τῶν ὀνομάτων «δεῖν» διαφέρεσθαι ἀλλὰ τῆς 

τούτων διανοίας, xci πάντας εἰδέναι ὅτι. ὅσοι (ἀπεχτό- 

νασί τινας. x«i ἀνδροφόνοι εἰσί. καὶ ὅσοι) ἀνδροφό- 

vot εἰσί, καὶ ἀπεχτόνασί τινας. πολὺ γὰρ (Qv) ἔργον 

ἣν τῷ νομοϑέτῃ ἅπαντα τὰ ὀνόματα γράφειν ὅσα τὴν 

αὐτὴν δύναμιν ἔχει" ἀλλὰ περὶ ἑνὸς εἰπὼν περὶ πάν- 

τῶν ἐδήλωσεν. οὐ γὰρ δήπου. ὦ Θεόμνηστε. εἶ μέν 
τίς σε εἴποι πατραλοίαν ἢ μητραλοίαν. ἠξίους ἂν αὐ- 

' , - Y , 2 [3 ^ - 

τὸν ὀφλεῖν σοι δίκην. εἶ δέ τις εἴποι ὡς τὴν τεχοῦ- 

σαν ἢ τὸν φύσαντα ἔτυπτες. (ov ἂν αὐτὸν ἀξήμιον 

δεῖν εἶναι ὡς οὐδὲν τῶν ἀπορρήτων εἰρηκότα. ἡδέως | 

δ᾽ ἄν σου πυϑοίμην (περὶ τοῦτο γὰρ δεινὸς εἶ χαὶ 
, M * M , o » γι É 

μεμελέτηκας καὶ ποιεῖν καὶ λέγειν)" εἴ τίς δὲ simot 

ῥῖψαι τὴν ἀσπίδα, ἐν δὲ τῷ νόμῳ εἴρηται. ..ξάν τις 

φάσκῃ ἀποβεβληκέναι. ὑπόδικον εἶναι“, οὐκ ἂν ἐδικά- 

6 τῷ διαιτητῇ P. Müller :- "τὸν διαιτητήν X Ιἁπορρήτων 
cf. Harp. s. v. | ἐάν τίς {τιν᾽ » Rs, ἐάν τιν᾽ Wdn, sed cf. 
529519: XI. 3 ? ὑμᾶς] ἡμᾶς Blass, δεῖν Rauch 1, δεῖν hic 
add. Frb, post οἶμαι Scheibe ὀνομάτων (c?róv» P. Müller | 
τούτων del. Kayser, τῶν ἔργων Scheibe coll. XI 3 ᾿ διανοίας 
καὶ τῶν ἔργων» Blass, διαν. { ἔχεσϑαι Rs | ἀπεκτόνασι ΝᾺ 

ὕσοι post Augerum add. Sauppe ex XI 3; corrigunt ὅτι ὅσοι 
ἀπεχτόνασί τινας καὶ ἀνδροφόνοι εἰσὶ Frb, ὅτι καὶ ἀνδροφόνοι 
εἶσιν ὅσοι ἀπεχτόνασί τινας Bake | ἂν add. Tur 8 σὲ εἴπῃ 
X! 9 δ᾽ ἂν Frb: γὰρ ἂν X | πᾶν ποιεῖν Lennep, πάντα 
ποιεῖν Scheibe, καὶ ποιῶν καὶ λέγων Wdn | εἴρηται Dobr: 
εἴρητο Χ 
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ξου αὐτῷ, ἀλλ᾽ ἐξήρκει ἄν σοι ἐρριφέναι τὴν ἀσπίδα 
λέγοντι οὐδέν σοι μέλειν; οὐδὲ γὰρ τὸ αὐτό ἐστι 

ῥῖψαι xcl ἀποβεβληκέναι" ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἂν τῶν ἕνδεκα 

γενόμενος ἀποδέξαιο, εἴ τις ἀπάγοι τινὰ φάσκων ϑοί- 

μάτιον ἀποδεδύσϑαι ἢ τὸν χιτωνίσχον ἐκδεδύσϑαι. 

ἀλλ᾽ ἀφείης ἂν τὸν αὐτὸν τρόπον. ὅτι οὐ λωποδύτης 

ὀνομάξεται. οὐδ᾽ εἴ τις παῖδα ἐξαγαγὼν ληφϑείη. 

οὐκ ἂν φάσχοις αὐτὸν ἀνδραποδιστὴν εἶναι. εἴπερ 

μαχεῖ τοῖς ὀνόμασιν. ἀλλὰ μὴ τοῖς ἔργοις τὸν νοῦν 
προσέξεις. ὧν ἕνεκα τὰ ὀνόματα πάντες τίϑενται. Ἔτι 

τοίνυν σχέψασϑε. ὦ ἄνδρες δικασταί. οὑτοσὶ γάρ μοι 

δοκεῖ ὑπὸ ῥᾳθυμίας καὶ μαλακίας οὐδ᾽ εἰς Ζρειον 

πάγον ἀναβεβηκέναι. πάντες γὰρ ἐπίστασϑε ὅτι ἐν 

ἐχείνῳ τῷ χωρίῳ. ὅταν τὰς τοῦ φόνου δίκας δικάξζων- 
ται. οὐ διὰ τούτου τοῦ ὀνόματος τὰς διωμοσίας ποι- 

οὔνται. ἀλλὰ δι᾿ οὗπερ ἐγὼ κακῶς ἀκήκοα" ὃ μὲν γὰρ 

διώκων ὡς ἔχτεινε διόμνυται. ὃ δὲ φεύγων ὡς οὐκ 

ἔχτεινεν. οὐχοῦν ἄτοπον ἂν εἴη τὸν δράσαντ᾽ ἀφεῖ- 

ναν φάσκοντα ἀνδροφόνον εἶναι. ὅτι ὃ διώχων. ὡς 

ἔχτεινε. τὸν φεύγοντα διωμόσατο; τί γὰρ ταῦτα. ὧν 

ἐρριφ. τὴν ἀσπ. del. Dobr | λέγειν ὅτι Lennep, idem et 
ἐρριφότι Rauch, «(ἀκούσαντι ἐρριφέναι Wdn, πρὸς τὸν ἐρρι- 
φέναί σε τὴν ἀσπ. εἰπόντα Cob, sed cf. S8 21 | σοι] μοι Markl | 
μέλειν Steph: μέλλει x" (ri) οὐδέν σοι μέλει, Cont | ἔστι! 
εἶναι Cob 10 εἴ τις ἀπ. habet X5 | ἀφίεις X* | τὸν αὐτὸν 
τρόπον del. Herw, τὸν ἄνϑρωπον Rs ] εἰ τὴν παῖδα X* | ἐξά- 
yov Frb, sed cf. XIII 67 | φάσχοι X, ὅτι οὐκ ἂν φάσκοι αὑτὸν 
ἄνδρ. Εὔηάε, δήσεις εἴπερ Wdn | μαχεῖ Cob: μάχη X, μαχῇ 
Bekker 11 κακῶς Cont: καλῶς X 19 dudo 
ἀφεῖναι Dobson coll. Demosth. XXXVII 59: δείξαντα κτεῖναι 
X, δόξαντα χτεῖναι Rs, ἀφεῖναι inserunt post χτεῖναιν Foertsch, 
pone εἴη Francken, ἀποφεύγειν post χτεῖναι add. s, μὴ τιμω- 
ρεῖσϑαι, vel ἀζήμιον vel ἀϑῷον vel ἀτιμώρητον εἶναι post εἴη 
add. Cob τὸν φεύγοντα del. Schott, quem plerique secuti 
sunt, ὅτε... διωμόσατο del. Halb 

10 
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οὗτος ἐρεῖ. διαφέρει; καὶ αὐτὸς uiv “υσιϑέ τος ἐρεῖ. διαφέρει; καὶ αὐτὸς μὲν Πυσιϑέῳ κακη- 

γορίας ἐδικάσω εἰπόντι σε ἐρριφέναι τὴν ἀσπίδα. 

χαίτοι περὶ μὲν τοῦ ῥῖψαι οὐδὲν (iv) τῷ νόμῳ εἴρη- pr 9 / Doce 
ται. ἐὰν δέ τις εἴπῃ ἀποβεβληκέναι τὴν ἀσπίδα. πεν- 

ταχοσίας δραχμὰς ὀφείλειν χελεύει. οὐκ οὖν δεινόν, 

εἶ ὅταν μὲν δέῃ σὲ χακῶς ἀκούσαντα τοὺς ἐχϑροὺς 
D 4 

τιμωρεῖσϑαι. οὕτω TOUS νόμους ὥσπερ ἐγὼ νῦν λαμ- 

βάνεις. ὅταν δ᾽ ἕτερον παρὰ τοὺς νόμους εἴπῃς κα- 
M 3 9 » M -“ M / er MJ 

κῶς. ovx ἀξιοῖς δοῦναι δίκην; πότερον οὕτως GU Ó&- 
* 3 c e “1 7 :, , * - » 

νὸς εἰ ὥστε. ὕπως ἂν βούλῃ. οἷός T' εἰ χρῆσϑαι τοῖς 

νόμοις. ἢ τοσοῦτον δύνασαι ὥστε οὐδέποτε οἴει τοὺς 
E) , er x - , 3 9 3 
ἀδικουμένους ὑπὸ τοῦ τιμωρίας τεύξεσθαι; εἶτ᾽ οὐκ 

H ΄ er 2 / Y [v4 » 9 € αἰσχύνῃ οὕτως ἀνοήτως διακείμενος. ὥστε ovx ἐξ ὧν 

εὖ πεποίηκας τὴν πόλιν, ἀλλ᾽ ἐξ ὧν ἀδικῶν οὐ δέδω- 

χας δίχην. οἴει δεῖν πλεονεχτεῖν; Καί μοι ἀνάγνωϑι 

τὸν νόμον. 

ΝΟΜΟΣ. 

᾿Εγὼ τοίνυν. ὦ ἄνδρες δικασταί, ὑμᾶς μὲν πάντας 
, , e - er 9 M] ^ 3 M , ^ * εἰδέναι ἡγοῦμαι ὅτι ἐγὼ μὲν ὀρϑῶς λέγω, τοῦτον δὲ 

οὕτω σκαιὸν εἶναι ὥστε οὐ δύνασϑαι μαϑεῖν τὰ λεγό- 

μενα. βούλομαι οὖν αὐτὸν χαὶ ἐξ ἑτέρων νόμων περὶ 

τούτων διδάξαι. ἐάν zog ἀλλὰ νῦν ἐπὶ τοῦ βήματος 

παιδευϑῇ καὶ τὸ λοιπὸν ἡμῖν (μὴ παρέχῃ πράγματα. 

Δυσιϑέῳ Frb: Θέωνι X, Θεόμνηστε κακ. ἐδικ. {τῷ εἶπ. 
Francken | κατηγορίας X!| εἰπόντι Tayl coll XI 6: εἶπε τίς 
ΧΡ | ἐν add. Markl 13 δέῃ σε Cont: δεήση X, δοκῇ cot 
... ἀκούσαντι Wdn | λαμβάνεις Tayl: λαμβάνειν X, quod 
tuetur Gebauer arg. 342 deleta quae antecedit vocula εἶ, 
coll. XI 6, ἐκλαμβάνειν Rs 14 καί μοι Markl: καίτοι X | 
tit. deest relicto spatio, in mg. νό X 15 ἐγὼ μάλ᾽ ὀρϑῶς 
Wdn, sed cf. F. Müller, de Lys. eloc. 6 νῦν γ᾽ ἐπὶ Rs | μὴ 
add. (C) | πρᾶγμα X 

Coa m3 
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Καί μοι ἀνάγνωϑι τούτους rovg νόμους rovg Σόλω- 

νος τοὺς παλαιούς. 

ΝΟΜΟΣ. δΔεδέσϑαι δ᾽ ἐν τῇ ποδοχάκκῃ ἡμέρας 
πέντε τὸν πόδα, ἐὰν προστιμήσῃ ἡ ἡλιαία. 

Ἢ ποδοχάκκχη αὕτη ἐστίν. ὦ Θεόμνηστε. ὃ νῦν xa- 

λεῖται ἐν τῷ ξύλῳ δεδέσϑαι. εἰ οὖν ὃ δεϑεὶς ἐξελ- 

ϑὼν ἐν ταῖς εὐθύναις τῶν ἕνδεχα κατηγοροίη ὅτι ovx 

ἐν τῇ ποδοκάκχῃ ἐδέδετο ἀλλ᾽ ἐν τῷ ξύλῳ. οὐκ ἂν 
ἠλίϑιον αὐτὸν νομίζοιεν; Aéys ἕτερον νόμον. 

ΝΟΜΟΣ. ᾿Επεγγυᾶν δ᾽ ἐπιορκήσαντα τὸν ᾽4πόλ- 

λω. δεδιότα δὲ δίκης ἕνεκα δρασχάζειν. 

Τοῦτο τὸ ἐπιορχήσαντα ὀμόσαντά ἔστι, τό τὲ δρα- 

σχάζειν. ὃ νῦν ἀποδιδράσχειν ὀνομάζομεν. 

Ὅστις δὲ ἀπίλλει τῇ ϑύρᾳ, ἔνδον τοῦ κλέπτου 

ὄντος. 

Τὸ ἀπίλλειν τοῦτο ἀποκλείειν νομίζεται. καὶ μη- 

δὲν διὰ τοῦτο διαφέρου. 

Τὸ ἀργύριον στάσιμον ϑεῖναι ἐφ᾽ ὁπόσῳ ἂν βού- 

ληται ὃ δανείξων. 

Τὺ στάσιμον τοῦτό ἐστιν. ὦ βέλτιστε. οὐ ζυγῷ 

τοῦ παλαιοῦ prop. Rs 16 ποδοκάκη X, qui sic et infra, 
sed cf. Harp. s. v. πέντε Dem. XXIV 105, 114: δέκα 
X* | πόδα (x«l νύκτας ἴσας» Sauppe ad exemplar Demo- 
sthenis | £&v μὴ προτιμήσῃ μηλιαια X*, ἐὰν μὲν zo. Heraldus | 
αὕτη] αὐτὸ Harp. qui habet ἡ zoó. .... δεδέσϑαι omissa 
allocutione ὦ O., ταὐτὸ Scheibe, sed cf. 8 17. 18 καλεῖται 
Harp: καλεῖ X | ἐξελϑὼν εἰσελϑὼν Sauppe, ἐπεξελϑὼν Halb, 
γνομίζοιμεν Naber 17 tit. om. X relicto spatio | ro?rov τὸ 
ἐπ. (CO) | ὀμόσαντα Harp. s. v. ἐπιορκήσαντα, qui habet τὸ 
.. . ἔστι: ὀμόσαι X | τό τε Óo. Xl, τὸ δὲ Op. vulg | ἀπίλλειν 
habet X* | τοῦτο Markl: τὸ X | ἀποκλ. νομίξεται habet 
Harp. s. v. &züAAew  νόμιξε καὶ μηδενὶ Wdn, οὐδὲν διὰ τ. 
διαφέρει Frb  διαφέρου est in ΧΙ, non διαφέρον 18 ϑεῖ- 
ναι Francken: εἶναι X 

17 

18 



19 

20 

2 μι 

22 

104 ΛΔΥΣΙΟΥ Or. 10. 

ἱστάναι ἀλλὰ τόχον πράττεσϑαι ὁπόσον ἂν βούληται. 

Ἔτι δ᾽ ἀνάγνωϑι τουτουὶ τοῦ νόμου τὸ τελευταῖον. 

Ὅσαι δὲ πεφασμένως πωλοῦνται. 

χαὶ 

oixiog καὶ βλάβης τὴν δούλην εἶναι ὀφείλειν. 
Πρόσεχε τὸν νοῦν. τὸ μὲν πεφασμένως ἐστὶ 

φανερῶς. πωλεῖσϑαι δὲ βαδίξειν. τὸ δὲ οἰκῆος ϑερά- 

ποντος. πολλὰ δὲ τοιαῦτα καὶ ἄλλα ἐστίν. ὦ ἄνδρες 

δικασταί. ἀλλ᾽ εἰ μὴ σιδηροῦς ἐστιν. οἴομαι αὐτὸν 

ἔννουν γεγονέναι ὅτι τὰ μὲν πράγματα ταὐτά ἐστι νῦν 

vt χαὶ πάλαι. τῶν δὲ ὀνομάτων ἐνίοις οὐ τοῖς αὖ- 

τοῖς χρώμεθα νῦν (re) xci πρότερον. δηλώσει δέ" 

οἰχήσεται γὰρ ἀπιὼν ἀπὸ τοῦ βήματος σιωπῇ. εἰ δὲ 

μή, δέομαι ὑμῶν. ὦ ἄνδρες δικασταί, τὰ δίκαια ψηφί- 

σασϑαι. ἐνθυμουμένους ὅτι πολὺ μεῖξον x«xóv ἐστιν 

ἀκοῦσαί τινα τὸν πατέρα (ἀπεχτονέναι ἢ τὴν ἀσπίδας 

ἀποβεβληκέναι. ἐγὼ γοῦν δεξαίμην ἂν πάσας τὰς 

ἀσπίδας ἐρριφέναι ἢ τοιαύτην γνώμην ἔχειν περὶ τὸν 
πατέρα. 

Οὗτος οὖν ἔνοχος μὲν ὧν τῇ αἰτίᾳ. ἐλάττονος δὲ 

ἔτι δ᾽ ἀνάγνωϑι P. Müller: ἐπανάγνωθι X τουτουί Markl: 
τουτί X 19 ὕσοι X? | πωλοῦνται X, quod vertit: se vendere 
Wachsmuth, Stadt Athen Π 1, 451, πολοῦνται C; eandem le- 
gem respicit Plut. Sol. 23 | Legis verba corrupta dedi, qualia 
extant in X, oíxíjg καὶ δούλης τὴν βλάβην εἶναι ὀφείλειν 
Schott, οἰκῆος βλάβης τὴν διπλῆν εἶναι ὀφείλειν Schelling, oi- 
κῆος καὶ δούλης διπλῆν τὴν βλάβην ὀφείλειν Frb, temptaveram 
(Rechts-Alt* 120, 4): οἰκῆος τῆς βλάβης τὴν διπλῆν τιμὴν ὀφεί- 
λειν | πρόσεχε P. Müller: προσέχετε X, πρόσεχε δὴ Wdn | τὸ 
μὲν... φανερῶς extant apud Harp. s. πεφασμένης., τὸ δὲ... 
ϑεράποντος 5. οἰχέως 90 σιδήροῦς superscripto oov Xx 
ἔννουν (νῦν γε) malit Rs | rs add. C 91 ἀκοῦσαί τινα 
Foertsch: ἀκούσαντα X, ζῆν ἀκούσαντα vel ἀκοῦσαι Dobr 
ἀπεκτ. ἢ τὴν ἀσπ. add. C, cf. XI7| γνώμην] δόξαν Rauch 
πρὸς τὸν πατέρα malit Rs 
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οὔσης αὐτῷ τῆς συμφορᾶς. οὐ μόνον ὑφ᾽ ὑμῶν ἠλε- 

ἤϑη. ἀλλὰ καὶ τὸν μαρτυρήσαντα ἠτίμωσεν. ἐγὼ δὲ 

ἑωρακὼς μὲν ἐκεῖνο τοῦτον ποιήσαντα ὃ καὶ ὑμεῖς 

ἴστε. αὐτὸς δὲ σώσας τὴν ἀσπίδα. ἀκηκοὼς δὲ οὕτως 

ἀνόσιον χαὶ δεινὸν πρᾶγμα. μεγίστης δὲ οὔσης μοι 

τῆς συμφορᾶς. εἰ ἀποφεύξεται. τούτῳ δ᾽ οὐδενὸς 

ἀξίας. εἰ κακηγορίας ἁλώσεται. οὐκ ἄρα δίκην παρ᾽ 

αὐτοῦ λήψομαι; τίνος ὄντος ἐμοὶ πρὸς ὑμᾶς ἐγκλή- 

ματος; πότερον ὅτι δικαίως ἀκήκοα; ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἂν αὐὖ- 

τοὶ φήσαιτε. ἀλλ᾽ ὅτι βελτίων καὶ éx βελτιόνων ὃ 

φεύγων ἐμοῦ; ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἂν αὐτὸς ἀξιώσειεν. ἀλλ᾽ 

ὅτι ἀποβεβληχὼς τὰ ὕπλα δικάζομαι χακηγορίας τῷ 

σώσαντι; ἀλλ᾽ οὐχ οὗτος ὃ λόγος ἐν τῇ πόλει κατε- 

σχκέδασται. ἀναμνήσθητε δὲ ὅτι μεγάλην καὶ καλὴν 

ἐκείνην δωρειὰν αὐτῷ δεδώκατε: ἐν d τίς οὐκ ἂν 
ἐλεήσειε ΖΙιονύσιον. τοιαύτῃ μὲν συμφορᾷ περιπεπτω- 

χότα, ἄνδρα δὲ ἄριστον ἐν τοῖς κινδύνοις γεγενημένον. 

ἀπιόντα δὲ ἀπὸ τοῦ δικαστηρίου λέγοντα ὅτι δυστυ- 

χεστάτην ἐκείνην εἴημεν {τὴν στρατείαν ἐστρατευ- 

μένοι. ἐν ἧ πολλοὶ μὲν ἡμῶν ἀπέϑανον. οἱ δὲ σώσαν- 

τὲς τὰ ὕπλα ὑπὸ τῶν ἀποβαλόντων ψευδομαρτυριῶν 

ἑαλώκασι. κρεῖττον δὲ ἣν αὐτῷ τότε ἀποθανεῖν ἢ oi- 

x«Ü' ἐλϑόντι τοιαύτῃ τύχῃ χρῆσϑαι; μὴ τοίνυν ἀκού- 

σαντά {τὲ Θεόμνηστον καχῶς τὰ προσήκοντα ἐλεεῖτε. 

29 ὡς καὶ ὑμεῖς Dobr coll. ΧΙ 7 | ἀνόσιον Hertlein: ἄνο- 
μον X οὐδενὸς habet X* ἀξίας, εἰ Cont: ἀξιώσει Χ 38 πρὸς 
ὑμῶν Francken δικαίως «χακῶς» Herw | φήσητε X* | κατεσκέ- 
δασται Brulart : κατεσκεύασται X 94 δωρειὰν Cont: δῶρον 
X, χαλὴν νίκην αὐτῷ Francken | ἐν ἢ] ἐφ᾽ ἣ West, ἢ Francken 
οὗ λέγοντα Rs: καὶ λέγοντα X | τὴν add. Frb | κεχρῆ- 
σθαι Wdn 26 τε add. Bekker, qua voce omissa ἐλεεῖτε μηδ᾽ 
ὑβρίξοντί τε καὶ Scheibe, ἀκούσαντα (uiv). ἐλ. ὑβρίζοντι 
δὲ καὶ Frb | κακῶς del. "rb, pone λέγοντι transposuit Rauch, 

24 
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106 [ATXIOT] Or. 10. 

καὶ ὑβρίζοντι καὶ λέγοντι παρὰ τοὺς νόμους Gvyyvo- 

μὴν ἔχετε. τίς γὰρ ἂν ἐμοὶ μείξων ταύτης γένοιτο 
συμφορά. περὶ τοιούτου πατρὸς οὕτως αἰσχρὰς αἰτίας 

ἀχηχοότι; ὃς πολλάκις μὲν ἐστρατήγησε. πολλοὺς δὲ 

καὶ ἄλλους κινδύνους μεϑ᾿ ὑμῶν ἐκινδύνευσε, χαὶ 

οὔτε τοῖς πολεμίοις τὸ ἐχείνου σῶμα ὑποχείριον ἐγέ- 

vero, οὔτε τοῖς πολίταις οὐδεμίαν πώποτε ὦφλεν εὐ- 

ϑύνην. ἕτη δὲ γεγονὼς ἑπτὰ καὶ ἑξήκοντα ἐν ὀλιγαρχίᾳ 

δι’ εὔνοιαν τοῦ ὑμετέρου πλήϑους ἀπέϑανεν. ἄρ᾽ 

ἄξιον ὀργισθῆναι τῷ «τοιαῦτ᾽ » εἰρηκότι καὶ βοηϑῆσαι 

τῷ πατρί. ὡς χαὶ ἐχείνου καχῶς ἀκηχοότος; τί γὰρ 

ἂν τούτου ἀνιαρότερον γένοιτο αὐτῷ. ἢ τεϑνάναι μὲν 

ὑπὸ τῶν ἐχϑρῶν. αἰτίαν δ᾽ ἔχειν ὑπὸ τῶν παίδων 
«ἀνῃρῆσϑαι»; οὗ ἔτι καὶ νῦν. ὦ ἄνδρες δικασταί, τῆς 
ἀρετῆς τὰ μνημεῖα πρὸς τοῖς ὑμετέροις (ἱεροῖς) ἀνά- 

χειται. τὰ δὲ τούτου χαὶ τοῦ τούτου πατρὺς τῆς κα- 

κίας πρὸς τοῖς τῶν πολεμίων: οὕτω σύμφυτος αὐτοῖς 

ἡ δειλία. xci μὲν δή, ὦ ἄνδρες δικασταί, ὅσῳ μείξους 

εἰσὶ χαὶ νεανίαι τὰς ὄψεις. τοσούτῳ μᾶλλον ὀργῆς 

ἄξιοί εἶσι. δῆλον γὰρ ὅτι τοῖς μὲν σώμασι δύνανται, 

τὰς δὲ ψυχὰς οὐχ (ξὖΣ ἔχουσιν. 

᾿Αχούω δ᾽ αὐτόν. ὦ ἄνδρες δικασταί. ἐπὶ τοῦτον 

ante λέγοντι Gebauer, αὐτὰ Wdn, qui del. καὶ λέγοντι | γὰρ 
post τις à pr. m. supra versum add. X | μείζω X* | αἰσχρὰν «i- 
τίαν Rs | ἀκηκοότι;: ὃς Rs: ἀχηκοότος X, ἀχηκοότος ὃς Cont 
29? ἄλλους] καλοὺς Dobr, μεγάλους Markl | ὑμῶν a pr. m 
corr. ex ἡμῶν X5*| εὔϑυναν malit Scheibe 98 τοιαῦτ᾽ add. 
Frb, κακῶς Herw, τῷ ὑβρικότι Wdn | τί γὰρ cf. II 73 | &vg- 
ρῆσϑαι add. Brulart cf. XI 10 | ἱεροῖς add. Cont cf. XI 10, 
τοῖς E τοῖς ὑμ. Wdn 99 νεανικώτεροι Hirschig, μᾶλλον 
νεανίαι Scheibe, ὅσῳ μᾶλλόν εἶσι νεανίαι... τοσ. μείξονος ὁρ- 
γῆς Frb | τοσοῦτο X* | οὐκ εὖ Emperius: οὐκ X, ἴσας οὐκ vel 
γυναικῶν Rs, ὁμοίας οὐχ Wdn, οὐκ ἰσχύουσι West, οὐκ ἔχουσιν 
οὕτως Rauch, ψυχὰς δ᾽ οὐκ ἔχ. Cob 



Ῥ 119. KATA OEOMNHZTOT B. 101 

τὸν λόγον τρέψεσϑαι,. ὡς ὀργισϑεὶς εἴρηκε ταῦτα 

ἐμοῦ μαρτυρήσαντος τὴν αὐτὴν μαρτυρίαν 4]ιονυσίῳ. 

ὑμεῖς δ᾽ ἐνθυμεῖσϑε, ὦ ἄνδρες δικασταί, ὅτι ὃ νομο- 

ϑέτης οὐδεμίαν ὀργῇ συγγνώμην δίδωσιν. ἀλλὰ ξη- 

μιοῖ τὸν λέγοντα, ἐὰν μὴ ἀποφαίνῃ ὡς ἔστιν ἀληϑῆ 
τὰ εἰρημένα. ἐγὼ δὲ δὶς ἤδη περὶ τούτου μεμαρτύ- 
θηχα οὐ γάρ zo ἤδειν ὅτι ὑμεῖς τοὺς μὲν ἰδόντας 

τιμωρεῖσϑε. τοῖς δὲ ἀποβαλοῦσι συγγνώμην ἔχετε. 

Περὶ μὲν οὖν τούτων οὐκ οἶδ᾽ ὅ τι δεῖ πλείω 
λέγειν: ἐγὼ δ᾽ ὑμῶν δέομαι καταψηφίσασϑαι Θεομνή- 

στου. ἐνθυμουμένους ὅτι οὐκ ἂν γένοιτο τούτου μεί- 

ξων ἀγών μοι. νῦν γὰρ διώκω uiv» κακηγορίας, 

τῇ δ᾽ αὐτῇ ψήφῳ φόνου φεύγω τοῦ πατρός. ὃς μό- 

νος. ἐπειδὴ τάχιστα ἐδοκιμάσϑην. ἐπεξῆλθον τοῖς τριά- 

χοντὰ ἐν ᾿Δρείῳ πάγῳ. ὧν μεμνημένοι καὶ ἐμοὶ καὶ 

τῷ πατρὶ βοηϑήσατε xci τοῖς νόμοις τοῖς κειμένοις 

χαὶ τοῖς ὕρχοις οἷς ὀμωμόκατε. 

11 

| KATA OEOMNH-ZTOT B. 
er, ^ b , 31 9 , , 

τι μὲν τὸν πατέρα u' ἔφασκεν ἀπεχτονέναι. πολ- 
M M λοὶ συνοίδασιν ὑμῶν. καὶ μαρτυροῦσι δέ μοι" ὅτι δὲ 

οὐ πεποίηκα" ἔτη γὰρ ἐστί μοι δύο καὶ τριάκοντα. ἐξ 
e C ς - ΄ ? P , e ov δ᾽ ὑμεῖς κατήλϑετε. εἰχοστὸν τουτί. φαίνομαι oov 

80 τρέψεσϑαι Markl: τρέπεσϑαι X | οὐδεμίαν Brulart 
cf. XI 11: οὐδεμιᾶ X | ἀποβαλοῦσι Cob: ἀποβάλλουσι X 
91 τούτου ante μείζων a pr. m. supra versum add. X, μείζων 
τούτου Wdn | μὲν add. Scheibe coll. XI 12 

Or. XL 

1 ἔφασκεν Tayl: ἔφασκον X! 

91 

32 
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108 [ΔΥΣΙΟΥῚ ΘΙ ote 

δωδεκαέτης Qv, ὅτε ὁ πατὴρ ὑπὸ τῶν τριάχοντα ἀπέ- 

ϑνῃσχεν, ὥστ᾽ οὐδ᾽ ὅτι ὀλιγαρχία ἣν ἤδειν. οὐδὲ τῷ 
πατρὶ βοηϑεῖν οἱός τ᾽ qv. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ τῶν χρη- 

μάτων ἕνεχα ἐπεβούλευσα αὐτῷ" ὃ γὰρ πρεσβύτερος 

ἀδελφὸς πάντα λαβὼν ἀπεστέρησεν ἡμᾶς. 
M Y 9 » ς 3 ?! M 2 ἐξ 2f. Ἴσως δ᾽ ἐρεῖ ὡς οὐκ ἔστι τῶν ἀπορρήτων. ἐάν τις 

φῆ τὸν πατέρα ἀπεχτονέναι" τὸν γὰρ νόμον οὐ ταῦτ᾽ 
3 , 3 3 E) , 3 PES , , AY 

ἀπαγορεύειν. ἀλλ᾽ ἀνδροφόνον οὐκ ἐᾶν λέγειν. ἐγὼ 

δ᾽ οἶμαι δεῖν οὐ περὶ τῶν ὀνομάτων διαφέρεσϑαι. 

ἀλλὰ περὶ τῆς τῶν € διανοί Lx ἰδέ- οὶ τῆς τῶν ἔργων διανοίας. καὶ πάντας εἰδέ 

ναι ὅτι ὁπόσοι ἀπεχτόνασί τινας. καὶ ἀνδροφόνον 

τῶν αὐτῶν εἰσι. x«l ὅσοι ἀνδροφόνοι τινός. καὶ 
, / - 1 N bI “ - m ἀπεχτόνασι τοῦτον. πολὺ γὰρ ἂν ἔργον εἴη τῷ vo- 
μοϑέτῃ πάντα γράφειν τὰ ὀνόματα. ὅσα τὴν αὐτὴν 

δύναμιν ἔχει. ἀλλὰ περὶ ἑνὸς εἰπὼν περὶ πάντων 
3 4 , ^ , 2^4 , Ἃ ἐδήλωσεν. οὐ γὰρ δήπου ἐὰν μέν τις πατραλοίαν ἢ 
μητραλοίαν χαλῇ σε. ὑπόδικός ἔστιν. ἐὰν δέ τις τὴν 

τεχοῦσαν ἢ τὸν φυτεύσαντα τύπτειν (gi. ἀζήμιος 

ἔσται. xol ἐάν τις εἴπῃ ὀίψασπιν. ἀϑῷος ἔσται" τὸν 
4 4 

γὰρ νόμον. ἐάν τις εἴπῃ ἀποβεβληκέναι τὴν ἀσπίδα. 
, 2 » 3 x ν - 3 l4 

ζημίαν τάττειν. ἀλλ᾽ οὐχ ἄν τις ῥῖψαν φῇ αὑτήν. 

ὁμοίως δ᾽ ἂν καὶ τῶν ἕνδεκα γενόμενος οὐκ ἂν ἀπε- 

δέχου τὸν ἀπαγόμενον. ὅτι ϑοιμάτιον ἐξέδυέ τινος 

ἢ τὸν χιτωνίσκον. εἰ μὴ λωποδύτην ὠνόμαξεν. οὐ δ᾽ 

εἴ τις παῖδ᾽ ἐξῆγεν. ὡς ἀνδραποδιστήν" καὶ αὐτὸς 

3 φῇ] φὴ X* φῇ {τινα Cont, εἴπῃ vulg, «τιν᾽ δ εἴπῃ 
Cob | ὁπόσοι Steph: ὁποῖοι X | τοῦτον Bekker: τουτονί X 
4 καλῇ cs Markl: καλέσῃ X τύπτειν φῇ Emperius: vózvot 
EXE 5 ἐάν Hermann: εἴ X, εἴ vig εἴποι vulg | ἐξέδυέ 
τινος Emperius: ἔξω ϑέμενος X, ἐχδεδυμένος εἴη Markl, 
ἀπαγ. ti μὴ ὃ ϑοιμ. ἐχδεδυμένος ἢ τὸν χιτ. λωποδ. ὧν. 
Hermann 6 οὐδ᾽ εἴ C: εἰ μή X 



Ῥ' 119: KATA OEOMNHZTOT B. 109 

μὲν ἐδικάσω κακηγορίας τῷ εἰπόντι σε ῥῖψαι τὴν 

ἀσπίδα. καίτοι ἐν τῷ νόμῳ οὐ γέγραπται, ἀλλ᾽ ἐάν 
τις φῇ ἀποβεβληκέναι. πῶς οὖν οὐ δεινόν. ἐὰν μέν 

τις σὲ εἴπῃ. τοὺς νόμους ἐχλαμβάνειν οὕτως ὥσπερ 

ἐγὼ νῦν. xci τιμωρεῖσϑιαι τοὺς ἐχϑροούς. ἐὰν δ᾽ αὐ- 
τὸς εἴπῃς. οὐκ ἀξιοῦν δοῦναι δίκην; βοηϑήσατε οὖν 

μοι. ἐνϑυμούμενοι ὅτι μεῖζόν ἐστι χακὸν (ἀκοῦσαι 

τὸν πατέρα ἀπεχτονέναι ἢ τὴν ἀσπίδα ῥῖψαι. ἐγὼ 

γοῦν δεξαίμην (Qv» πάσας ἀποβεβληκέναι ἢ τοιαύτην 

γνώμην περὶ τὸν πατέρα (ἔχειν). καίτοι γε τοῦτον 

μὲν ἑώραχα ποιοῦντα, ὡς καὶ ὑμεῖς ἴστε, αὐτὸς δ᾽ 

ἔσωσα τὴν ἀσπίδα. ὥστε διὰ τί οὐκ ἂν λάβοιμι δίκην 
παρ᾽ αὐτοῦ; τίνος ἐγκλήματός μοι ὄντος; πότερον ὡς 

δικαίως ἤκουσα; ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἂν αὐτοὶ φήσαιτε. ἀλλ᾽ 

ὡς βελτίων οὗτος: ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἂν αὐτὸς ἀξιώσειεν. 

ἀλλ᾽ ὅτι ἀποβεβληκὼς τὰ ὕπλα σώσαντι δικάζομαι; ἀλλ᾽ 

οὐχ οὗτος ὃ λόγος διέσπαρται κατὰ τὴν πόλιν. μὴ δὴ 

κακῶς ἀκούοντα τὰ προσήχοντα ἐλεεῖτε, μηδ᾽ ὑβρίζοντί 

τὲ χαὶ λέγοντι παρὰ τοὺς νόμους συγγνώμην ἔχετε. 

xci ταῦτα εἰς ἄνδρα ὃς πολλὰς μὲν στρατηγίας ἐστρα- 

τήγηχε. πολλοὺς δὲ us)" ὑμῶν {κινδύνους κεχινδύ- 

νευχε. x«i οὔτε τοῖς πολεμίοις ὑποχείριος γέγονεν 

οὔϑ᾽ ὑμῖν εὔϑυναν ὦφλεν. ἑβδομήκοντα δ᾽ ἐτῶν ὧν 

ἐπ᾽ ὀλιγαρχίας ἐτελεύτησε διὰ τὴν ὑμετέραν εὔνοιαν. 

μέν τις σὲ (Ο): μέν τις ye XF | τιμωρεῖσϑ'αν Tur coll. X 13, 
τιμωρεῖν X | ἀξιοῦν Tayl: ἄξιον X 4 ἀκοῦσαι add. Tur. 
coll. X 21 | γοῦν Markl: οὖν X, coll. X 21 ἂν add. Markl | 
πάσας {τὰς ἀσπίδας) Auger post "Contium | ἔχειν add. (C), pone 
γνώμην addere malit Scheibe | καίτοι y Cont: καί ye X | ὡς] 
ὃ Cob 8 δικαίως «κακῶς» Herw | βελτίων οὗτος Sluiter: 
βελπίονος ὁ ὄντος ΧΙ (rà) σώσαντι Scheibe coll. X 23 9 x«- 
κῶς del. Herw | μηδ᾽] καὶ Baiter cf. X 26 | πολλοὺς] πολ- 
λὰς X! | κινδύνους add. Tayl| ἐπ᾽ Baiter: ὑπ᾽ X 

eo 
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110 Aq som Or. 1 19. 

ἄξιον δὲ ὀργισϑῆναι ὑπὲρ αὐτοῦ" τί γὰρ ἂν τούτου 

ἀνιαρότερον ἀχούσειεν. ti τεϑνηκὼς ὑπὸ τῶν ἐχϑρῶν 

αἰτίαν ἔχοι ὑπὸ τῶν τέκνων ἀνῃρῆσθαι; οὗ τῆς ἀρε- 

τῆς τὰ μνημεῖα πρὸς τοῖς ὑμετέροις ἱεροῖς ἀνάκειται. 

τῆς δὲ τούτων κακίας πρὸς τοῖς τῶν πολεμίων. 

'"Eosi δὲ ὡς ὀργισϑεὶς εἴρηκεν. ὑμεῖς δ᾽ ἐνϑυ- 

μεῖσϑε ὅτι ὃ νομοϑέτης οὐδεμίαν συγγνώμην ὀργῇ δί- 

δωσιν. ἀλλὰ ζημιοῖ τὸν λέγοντα. ἐὰν μὴ ἀποδεικνύῃ 

ἀληϑῆ. ἐγὼ δὲ δὶς περὶ τούτου μεμαρτύρηκχα᾽ οὐ γὰρ 

ἤδειν ὅτι ὑμεῖς τοὺς μὲν ἰδόντας τιμωρεῖσϑε. τοῖς 

δὲ ἀποβαλοῦσι συγγνώμην ἔχετε. δέομαι οὖν καταψη- 

φίσασϑαι αὐτοῦ. νυνὶ γὰρ διώχω μὲν κακηγορίας. 

τῇ δ᾽ αὐτῇ ψήφῳ φόνου φεύγω τοῦ πατρός. οὗ μεί- 

Cov ἀγὼν οὐκ ἂν γένοιτό μοι. ὃς μόνος δοκιμασϑεὶς 

τοῖς τριάκοντ᾽ ἐπεξῆλθον ἐν ᾿Δρείῳ πάγῳ. βοηϑήσατ᾽ 

οὖν κἀκείνῳ κἀμοί. 

12. 

ΚΑΤᾺ EPATOZOENOTZ 

ΤΟΥ ΓΕΝΟΜΈΝΟΥ ΤῸΝ TPIAKONTA, ON 

ΑΥ̓ΤΟΣ EIIIE ΛΥΣΙΑΣ. 

Οὐχ ἄρξασθαί μοι δοχεῖ ἄπορον εἶναι. ὦ ἄνδρες 
δικασταί. τῆς κατηγορίας. ἀλλὰ παύσασϑαι λέγοντι" 

τοιαῦτα αὐτοῖς τὸ μέγεϑος χαὶ τοσαῦτα τὸ πλῆϑος 

10 (55 εἰ Scheibe 11 δὶς (ἤδη) Herw | ἰδόντας 
Cont: ἰδιώτας X | ἀποβαλοῦσι Cob: ἀποβάλλουσι X 12 χα- 
τηγορίας superscripto x ἃ pr. m. X 

Or. XII. titulus idem xer& . . . τριάκοντα Schol. Aesch. 
- III 194, κατ᾽ Ἢ. ἑνὸς τῶν 4 Harp. s. δαρεικός, κατὰ τῶν τριά- 
κοντα Plut. Mor. 358*, [Plut.] vit. X or. 8365. 

1 τοιαῦτα {γὰρ Cont, τηλικαῦτα Hecker | αὐτοῖς] τού- 
τοις Hamaker 



p. 120. ΚΑΤΑ EPATOZOENOTX Tue 

εἴργασται ὥστε μήτ᾽ ἂν ψευδόμενον δεινότερα τῶν 

ὑπαρχόντων κατηγορῆσαι. μήτε τἀληϑῆ βουλόμενον 
3 ^ e , 9, 3 9 , Ἵ bi , 

εἰπεῖν ἅπαντα δύνασϑαι. ἀλλ᾽ ἀνάγκη ἢ τὸν χατήγο- 

ρον ἀπειπεῖν ἢ τὸν χρόνον ἐπιλιπεῖν. τοὐναντίον δέ 

uou. δοχοῦμεν πείσεσθαι ἢ ἐν τῷ πρὸ τοῦ χρόνῳ. 

πρότερον μὲν γὰρ ἔδει τὴν ἔχϑραν τοὺς χατηγοροῦν- 

τας ἐπιδεῖξαι. ἥτις εἴη πρὸς τοὺς φεύγοντας" νυνὶ δὲ 

παρὰ τῶν φευγόντων χρὴ πυνϑάνεσϑαι ἥτις ἦν αὐτοῖς 

πρὸς τὴν πόλιν ἔχϑρα. ἀνθ᾽ Órov τοιαῦτα ἐτόλμησαν 

εἷς αὐτὴν ἐξαμαρτάνειν. οὐ μέντοι ὡς οὐχ ἔχων oi- 

χείας ἔχϑρας χαὶ συμφορὰς τοὺς λόγους ποιοῦμαι. 

ἀλλ᾽ ὡς ἅπασι πολλῆς ἀφϑονίας οὔσης ὑπὲρ τῶν ἰδίων 
ἢ ὑπὲρ τῶν δημοσίων ὀργίξεσϑαι. ἐγὼ μὲν οὖν. ὦ 

ἄνδρες δικασταί. οὔτ᾽ ἐμαυτοῦ πώποτε οὔτε ἀλλότρια 

πράγματα πράξας νῦν ἠνάγχασμαι ὑπὸ τῶν γεγενη- 

μένων τούτου κατηγορεῖν. ὥστε πολλάχις εἰς πολλὴν 

ἀθυμίαν χατέστην. μὴ διὰ τὴν ἀπειρίαν ἀναξίως καὶ 

ἀδυνάτως ὑπὲρ τοῦ ἀδελφοῦ χαὶ ἐμαυτοῦ τὴν κατηγο- 

ρίαν ποιήσομαι" ὅμως δὲ πειράσομαι ὑμᾶς ἐξ ἀρχῆς 

ὡς ἂν δύνωμαι δι’ ἐλαχίστων διδάξαι. 

Οὑμὸς πατὴρ Κέφαλος ἐπείσϑη μὲν ὑπὸ Περικλέ. 
ους εἰς ταύτην τὴν γῆν ἀφικέσϑαι. ἔτη δὲ τριάκοντα 

ὥκησε. καὶ οὐδενὶ πώποτε οὔτε ἡμεῖς οὔτε ἐχεῖνος 

ἀνάγκην εἶναι Steph — 2 συμφορὰς] διαφορὰς Scheibe | 
«(τούτους)» rovc λογ. Guttentag, τοὺς 4. (τούτους) Gebauer, sed 
cf. VII 27 | ἅπασι) παντάπασι Herw | πολλῆς] πλείονος 
Rs | οὔσης «οὐχ» Auger, οὔσης {οὐ μᾶλλον» Canter | ὑπὲρ 
τῶν ἰδίων ἡ del. Herw, «οὐχ ἧττον» ἢ Frb, φείώϑασι μᾶλ- 
λον ἢ Rs, ὑπὲρ τῶν ἰδίων deleta vocula ἢ transponit post 
συμφορὰς  Fritzsche; ἢ certe ,,quam*' est, non ,vel* 
9 ποιήσωμαι vulg. 4 ταύτην] τήνδε malit Gebauer, sed 
cf. 2. 8 | τριάκοντα] πεντήκοντα Pretzsch de vitae Lys. 
temp. 28 | ᾧκησε] μετῴχησε Rs, (ἐν αὐτῇ vel ivre 9e) a. 
Gebauer 
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JU ATXIOT Oz; (42; 

δίκην οὔτε ἐδικασάμεϑα οὔτε ἐφύγομεν. ἀλλ᾽ οὕτως 
ὠκοῦμεν δημοχρατούμενοι ὥστε μήτε εἷς τοὺς ἄλλους 

ἐξαμαρτάνειν μήτε ὑπὸ τῶν ἄλλων ἀδικεῖσθαι. ἐπειδὴ 
δ᾽ οἱ τριάκοντα πονηροὶ [μὲν] x«i συχοφάνται ὄντες 

εἰς τὴν ἀρχὴν κατέστησαν. φάσχοντες χρῆναι τῶν 

ἀδίκων καϑαρὰν ποιῆσαι τὴν πόλιν xci τοὺς λοιποὺς 

πολίτας ἐπ᾿ ἀρετὴν x«i δικαιοσύνην τραπέσϑαι. [καὶ] 

τοιαῦτα λέγοντες οὐ τοιαῦτα ποιεῖν ἐτόλμων. ὡς ἐγὼ 
περὶ τῶν ἐμαυτοῦ πρῶτον εἰπὼν καὶ περὶ τῶν ὑμε- 

τέρων ἀναμνῆσαι πειράσομαι. Θέογνις γὰρ καὶ Πεί- 

σῶν ἔλεγον ἐν τοῖς τριάχοντα περὶ τῶν μετοίχων. ὡς 

εἶέν τινες τῇ πολιτείᾳ ἀχϑόμενοι" καλλίστην οὖν εἶναι 
πρόφασιν τιμωρεῖσθαι μὲν δοχεῖν. τῷ δ᾽ ἔργῳ χρη- 

ματίξεσθϑαι" πάντως δὲ τὴν μὲν πόλιν πένεσϑαι τὴν 

ἀρχὴν {δὲν δεῖσϑαι χρημάτων. καὶ τοὺς ἀκούοντας 

οὐ χαλεπῶς ἔπειϑον" ἀποχτιννύναι μὲν γὰρ ἀνϑρώ- 
πους περὶ οὐδενὸς ἡγοῦντο. λαμβάνειν δὲ χρήματα 

περὶ πολλοῦ ἐποιοῦντο. ἔδοξεν οὖν αὐτοῖς δέχα συλ- 

λαβεῖν. τούτων δὲ δύο πένητας. ἵνα αὐτοῖς ἢ πρὸς 

τοὺς ἄλλους ἀπολογία. ὡς οὐ χρημάτων ἕνεκα ταῦτα 

πέπραχται. ἀλλὰ συμφέροντα τῇ πολιτείᾳ γεγένηται. 

ὥσπερ τι τῶν ἄλλων εὐλόγως πεποιηχότες. διαλαβόν- 

9 μὲν del. Rs, πονηροὶ... ὄντες del. Boblenz | φάσκοντες 
(025 Cont, φάσκ. (uiv» Uhlig | ἀδίκων] ἀδικούντων Bake | 
τραπέσϑαι) τρέπεσϑαι Tayl, προαγαγέσϑαι Hamaker, zoo- 
τρέπεσϑαι vel προτρέψασϑαι Kayser, προτρέψαι Wdn | καὶ 
del. Markland, καίπερ Herw, {ταῦτας xci Rauch, καίτοι ταῦτα 
post Marklandum Cob | (óu&e» ἀναμνῆσαι Francken 6 c1- 
veg (οἱ Gebauer πάντως γὰρ Boblenz | πένεσϑαι Markl: 
γενέσϑαι X, {δεῖν ἀσθενῆ γεν. Rs, {δεῖν τὴν uiv πόλιν 
γενέσθαι {μικρὰν Meineke, ζἀσϑενῆ γεν. Franz δὲ post 
Reiskium add. Sauppe, τὴν δ᾽ ἀρχὴν Scal 7 δέκα] τριάκοντα 
Markl coll. Xen. Hell. IL 3. 21 | οὔνεκα X τῶν ἄλλων] καλὸν 
Rauch, τῶν καλῶν Frb, sed est: ,,prudentia usi ut in ceteris rebus* 
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τὲς δὲ τὰς oixíag ἐβάδιξον᾽ xci ἐμὲ μὲν ξένους ἕστι- 

ὥντα χατέλαβον, oU0g ἐξελάσαντες Πείσωνί μὲ παρα- 

διδόασιν" οἱ δὲ ἄλλοι εἰς τὸ ἐργαστήριον ἐλϑόντες τὰ 

ἀνδοάποδα ἀπεγράφοντο. ἐγὼ δὲ Πείσωνα μὲν ἠρώ- 

τῶν ci βούλοιτό us σῶσαι χρήματα λαβών. | ó δ᾽ 

ἔφασκεν. εἰ πολλὰ εἴη. εἶπον οὖν ὅτι τάλαντον ἀρ- 

γυρίου ἕτοιμος εἴην δοῦναι ὁ δ᾽ ὡμολόγησε ταῦτα 
Ζ 3 Y 3: e A 1 DS ποιήσειν. ἠπιστάμην uiv οὖν ὅτι οὔτε ϑεοὺς οὔτ 

5 / 7] er 3 3 E , 287 ἀνθρώπους νομίζει. ὅμως δ᾽ ἐκ τῶν παρόντων ἐδόκει 
μοι ἀναγχαιότατον εἶναι πίστιν παρ᾽ αὐτοῦ λαβεῖν. 

ἐπειδὴ δὲ ὥμοσεν. ἐξώλειαν ἑαυτῷ καὶ τοῖς παισὶν 

ἐπαρώμενος. λαβὼν τὸ τάλαντόν μὲ σώσειν. εἰσελϑὼν 

εἷς τὸ δωμάτιον τὴν χιβωτὸν Gvo(yvouv Πείσων δ᾽ 
3 , ? 9 , M ? M A 9 , - M αἰσϑόμενος εἰσέρχεται. καὶ ἰδὼν τὰ ἐνόντα χαλεῖ τῶν 

ὑπηρετῶν δύο, xci τὰ ἐν τῇ κιβωτῷ λαβεῖν ἐκέλευσεν. 

ἐπεὶ δὲ οὐχ ὅσον ὡμολόγητο εἶχεν. ὦ ἄνδρες δικα- 
σταί. ἀλλὰ τρία τάλαντα ἀργυρίου καὶ τετραχοσίους 

χυξιχηνοὺς xci ἑχατὸν δαρεικοὺς καὶ φιάλας ἀργυ- 

Qüg τέτταρας. ἐδεόμην αὐτοῦ ἐφόδιά μοι δοῦναι. 

ὁ δ᾽ ἀγαπήσειν μὲ ἔφασχεν. εἶ τὸ σῶμα σώσω. 

ἐξιοῦσι δ᾽ ἐμοὶ καὶ Πείσωνι ἐπιτυγχάνει Μηλύβιός 
τε x«i ΜΜνησιϑείδης ἐκ τοῦ ἐργαστηρίου ἀπιόντες. 

xci χαταλαμβάνουσι πρὸς αὐταῖς ταῖς ϑύραις. xci 

ἐρωτῶσιν ὅποι βαδίζοιμεν. ὃ δ᾽ ἔφασκεν εἰς τὰ τοῦ 
E) M - 2 M er M A 2 9 - 9 

ἀδελφοῦ τοῦ ἐμοῦ. ἵνα καὶ τὰ ἐν ἐχείνῃ τῇ οἰκίᾳ 

9 ταῦτα] τοῦτο λαβὼν Hamaker 11 ἐπειδὴ δὲ Fuhr | 

ὡμολόγητο Fritzsche: ὧμολ X* i. e. ὡμολόγησα aut ὡμολό- 
yovv Schoell. Herm. XI 215 | δαρεικοὺς Maussac: καρικοὺς 
X ef. Harp. s. v. | ἀργυρᾶς add. a. pr. m. X*, del. Wdn 
12 ἐργαστηρίου cf. Poll. IX 39 | ὅποι lib. Vindob. Sauppe: 
ἐπὶ X | τὰ ante τοῦ del. Scheibe, τοῦ del. Cob, εἰς τὴν τοῦ 
ont 

LxvsrAs. Ed. maior. 8 
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L , - 3 , 

σκέψηται. ἐχεῖνον μὲν οὖν ἐχέλευον βαδίζειν. ἐμὲ δὲ 

μεϑ' αὑτῶν ἀκχολουϑεῖν εἰς Ζαμνίππου. Πείσων δὲ 
προσελθὼν σιγᾶν μοι παρεχελεύετο xci ϑαρρεῖν. ὡς 

ἥξων ἐχεῖσε. χαταλαμβάνομεν δὲ αὐτόϑι Θέογνιν ἕτέ- 

ρους φυλάττοντα᾽ € παραδόντες ἐμὲ πάλιν ᾧχοντο. 

ἐν τοιούτῳ δ᾽ ὄντι μοι κινδυνεύειν ἐδόκει. ὡς τοῦ γε 

ἀποθανεῖν ὑπάρχοντος ἤδη. χαλέσας δὲ Ζάμνιππον 

λέγω πρὸς αὐτὸν τάδε. ..ἐπιτήδειος μέν μοι τυγχάνεις 
MN el 3 ? M M ΘΝ ΤῊ 2 E 3 3 / (v, ἥκω δ᾽ εἰς τὴν σὴν οἰκίαν. ἀδικῶ δ᾽ οὐδέν. yon- 

μάτων δ᾽ ἕνεχα ἀπόλλυμαι. σὺ οὖν ταῦτα πάσχοντί 
μοι πρόϑυμον παράσχου τὴν σεαυτοῦ δύναμιν εἰς τὴν 

ἐμὴν σωτηρίαν.“ ὁ δ᾽ ὑπέσχετο ταῦτα ποιήσειν. ἐδό- 
tj , - , * N , - * 

κει δ᾽ αὐτῷ βέλτιον εἰναι πρὸς Θέογνιν μνησϑῆναυι 

ἡγεῖτο γὰρ ἅπαν ποιήσειν αὐτόν. εἴ τις ἀργύριον δὲ- 

δοίη. ἐχείνου δὲ διαλεγομένου Θεόγνιδι (ἔμπειρος 
AR - 1 4 - ? AS e , 

γὰρ ὧν ἐτύγχανον τῆς οἰκίας. xci ἤδειν ὅτι ἀμφίϑυ- 

ρος εἴη) ἐδόκει μοι ταύτῃ πειρᾶσϑαι σωϑῆναι. ἐνϑυ- 

μουμένῳ ὅτι. ἐὰν μὲν λάϑω. σωϑήσομαι. idv δὲ λη- 
96 Ax , , - Θέ ^ PPP , € ' 

φϑῶ. ἡγούμην μέν. si Θέογνις εἴη πεπεισμένος ὑπὸ 

τοῦ Ζαμνίππου χρήματα λαβεῖν. οὐδὲν ἧττον ἀφεϑή- 

σεσϑαι. εἰ δὲ μή. ὁμοίως ἀποθϑανεῖσϑαι. ταῦτα διανο- 
M μὴ 9 9 M - 3 » M ηϑεὶς ἔφευγον. ἐκείνων ἐπὶ τῇ αὐλείῳ ϑύρᾳ τὴν qv- 

λακὴν ποιουμένων" τριῶν δὲ ϑυρῶν οὐσῶν. ἃς ἔδει, 

μὲ διελϑεῖν. ἅπασαι ἀνεῳγμέναι ἔτυχον. ἀφικόμενος 

δὲ εἰς oyéveo τοῦ ναυχλήρου ἐχεῖνον πέμπω tic 

ἄστυ. πευσόμενον περὶ τοῦ ἀδελφοῦ: ἥκων δὲ ἔλεγεν 

19. ἥξων {φκαὐτὸς) Herw | ἐν τῷ τοιούτῳ Boblenz | ἀπο- 
κινδυνεύειν Rs, παρακινδυνεύειν Fritzsche, ἐδόκει τι Scheibe 
14 καλέσας οὖν post Reiskium Auger  προϑύμως Hirschig, 
πρόϑυμος Wdn 15 ἡγούμην, εἰ μὲν post Reiskium Cob | 
ὁμοίως} ὕμως Kappeyne, ὠμῶς Herw, perinde ac si mansis- 
sem Rs 16 ταῦτα δὴ Cob, sed cf. I 17 XIII 26 
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ὅτι ᾿Ερατοσϑένης αὐτὸν ἐν τῇ ὁδῷ λαβὼν sig τὸ Óc- 

σμωτήριον ἀπαγάγοι. καὶ ἐγὼ τοιαῦτα πεπυσμένος 

τῆς ἐπιούσης νυχτὸς διέπλευσα Μέγαράδε. Πολε- 

μάρχῳ δὲ παρήγγειλαν οἱ τριάκοντα τοὐπ’ ἐκείνων 

εἰθισμένον παράγγελμα. πίνειν κώνειον, πρὶν τὴν αἷ- 

τίαν εἰπεῖν δι᾽ ἥντινα ἔμελλεν ἀποϑανεῖσϑαι" οὕτω 

πολλοῦ ἐδέησε κριϑῆναι καὶ ἀπολογήσασϑαι. καὶ ἐπειδὴ 

ἀπεφέρετο ἐκ τοῦ δεσμωτηρίου τεϑνεώς. τριῶν ἡμῖν 

οἰχιῶν οὐσῶν (ἐξ) οὐδεμιᾶς εἴασαν ἐξενεχϑῆναι. ἀλλὰ 

χλεισίον μισϑωσάμενοι προὔϑεντο αὐτόν. χαὶ πολ- 

λῶν ὄντων ἱματίων αἰτοῦσιν οὐδὲν ἔδοσαν εἰς τὴν 
ταφήν. ἀλλὰ τῶν φίλων ὁ μὲν ἱμάτιον ὁ δὲ προσχε- 

φάλαιον ὃ δὲ ὅ τι ἕχαστος ἔτυχεν ἔδωχεν εἰς τὴν 
ἐχείνου ταφήν. καὶ ἔχοντες μὲν ἑπτακοσίας ἀσπέδας 

τῶν ἡμετέρων. ἔχοντες δὲ ἀργύριον καὶ χρυσίον το- 

σοῦτον. χαλκὸν δὲ χαὶ κόσμον χαὶ ἔπιπλα καὶ ἱμάτια 

γυναικεῖα ὅσα οὐδεπώποτε ᾧὥοντο κτήσεσθαι. καὶ ἀν- 

δράποδα εἴχοσι καὶ ἕχατόν. ὧν τὰ μὲν βέλτιστα ἕλα- 

βον. τὰ δὲ λοιπὰ εἰς τὸ δημόσιον ἀπέδοσαν. εἰς το- 

σαύτην ἀπληστίαν x«i αἰσχροχέρδειαν ἀφίχοντο καὶ 

τοῦ τρόπου τοῦ αὑτῶν ἀπόδειξιν ἐποιήσαντο" τῆς γὰρ 

Πολεμάρχου γυναικὸς χρυσοῦς ἑλιχτῆρας. oUc ἔχουσα 

ἐτύγχανεν. ὅτε τὸ πρῶτον ἦλϑον εἰς τὴν οἰκίαν, Μη- 
λόβιος ἔκ τῶν ὥτων ἐξείλετο. καὶ οὐδὲ χατὰ | τὸ 

17 ἐγὼ μὲν F. Müller, sed cf. I 12 | τοιαῦτα] ταῦτα 
Markl | πεπυσμ. ex πέπεισμ. ἃ pr. m. X* | room Fritzsche: 
τὸ ὑπ᾽ X, τὸ ἐπ’ Ald 18 ἐξ add. Cob, οὐδ᾽ ἐκ μιᾶς Wdn | 
κλίσιον X | αἰτοῦσιν del. Boblenz | ἔτυχεν (ἔχων) Toup | εἰς 
τὴν ἐκείνου ταφὴν del Herw 19 κτήσεσϑαι Dobr: 
χτήσασϑαι X | (αὐτοὶ ἔλαβον Fuhr | ἑλικτῆρας cf. Harp. s. v. 
ὅτε πρῶτον Hertlein, óvs περ πρῶτον Wdn | ἦλϑον scripsi: 
ἦλϑεν X | Μηλόβιος, ἐκ... ἐξείλοντο Fritzsche 

&* 

17 

18 
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ἐλάχιστον μέρος τῆς οὐσίας ἐλέου παρ᾽ αὐτῶν érvy- 

χάνομεν. ἀλλ᾽ οὕτως εἰς ἡμᾶς διὰ τὰ χρήματα ἐξη- 

μάρτανον, ὥσπερ ἂν ἕτεροι μεγάλων ἀδικημάτων ὀὁρ- 

γὴν ἔχοντες. οὐ τούτων ἀξίους ys ὄντας τῇ πόλει. 

ἀλλὰ πάσας {μὲν τὰς χορηγίας χορηγήσαντας. πολλὰς 

δ᾽ εἰσφορὰς εἰσενεγκόντας. χοσμίους δ᾽ ἡμᾶς αὐτοὺς 

παρέχοντας καὶ πᾶν τὸ προσταττόμενον ποιοῦντας, 

ἐχϑρὸν δ᾽ οὐδένα κεχτημένους, πολλοὺς δ᾽ ᾿“ϑηναίων 
&x τῶν πολεμίων λυσαμένους τοιούτων ἠξίωσαν οὐχ 

ὁμοίως μετοικοῦντας ὥσπερ αὐτοὶ ἐπολιτεύοντο. οὗτοι 

γὰρ πολλοὺς μὲν τῶν πολιτῶν εἰς τοὺς πολεμίους 

ἐξήλασαν. πολλοὺς δ᾽ ἀδίκως ἀποχτείναντες ἀτάφους 

ἐποίησαν. πολλοὺς δ᾽ ἐπιτίμους ὄντας ἀτίμους [τῆς 

πόλεως] κατέστησαν. πολλῶν δὲ ϑυγατέρας μελλούσας 

ἐχδίδοσϑαι ἐκώλυσαν. Καὶ εἰς τοσοῦτόν εἶσι τόλμης 

ἀφιγμένοι ὥσϑ᾽ ἥκουσιν ἀπολογησόμενοι. καὶ λέγουσιν 

ὡς οὐδὲν χαχὸν οὐδ᾽ αἰσχρὸν εἰργασμένοι εἰσίν. ἐγὼ 
δ᾽ ἐβουλόμην ἂν αὐτοὺς ἀληϑῆ λέγειν" μετῆν γὰρ ἂν 

xci ἐμοὶ τούτου τἀγαϑοῦ οὐχ ἐλάχιστον μέρος. νῦν 

δὲ οὔτε πρὸς τὴν πόλιν αὐτοῖς τοιαῦτα ὑπάρχει οὔτε 

πρὸς ἐμέ: τὸν ἀδελφὸν γάρ μου, ὥσπερ xci πρότερον 

εἶπον. ᾿Ερατοσϑένης ἀπέχτεινεν. οὔτε αὐτὸς ἰδίᾳ ἀδὲ- 

χούμενος οὔτε εἰς τὴν πόλιν ὁρῶν ἐξαμαρτάνοντα, 

ἀλλὰ τῇ ἑαυτοῦ παρανομίᾳ προϑύμως ἐξυπηρετῶν. 

290 post ὥσπερ add. οὐκ Sauppe, οὐδ᾽ West, ὥσπερ 
ἂν ἐχϑροὶ Fritzsche | ἀξίους ἔχοντας X, δὲ ἀξ. ὄντας Kurz | 
μὲν add. Rs | εἰσενεγκόντας Markl: ἐνεγκόντας X | παρα- 
σχόντας Cont | πᾶν τὸ in X suprascripsit manus recentior | 
λυσαμένους" τοιούτων Bergk, τοιούτων ἠξίωσαν del Hamaker | 
οὐδ᾽ ὁμοίως Wdn 21 τῆς πόλεως del Markl, τῇ πόλει 
post Reiskium Wdn 99 sig τοιοῦτον X! | καὶ λέγουσιν 
del. Cob 
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5 ἀναβιβασάμενος δ᾽ αὐτὸν βούλομαι ἐρέσϑαι, ὦ ἄνδρες 24 

δικασταί. τοιαύτην γὰρ γνώμην ἔχω" ἐπὶ μὲν τῇ τού- 
του ὠφελείᾳ καὶ πρὸς ἕτερον περὶ τούτου διαλέγεσϑαι 

ἀσεβὲς εἶναι νομίζω. ἐπὶ δὲ τῇ τούτου βλάβῃ καὶ 
πρὸς αὐτὸν τοῦτον ὅσιον xci εὐσεβές. ἀνάβηϑι οὖν 
μον καὶ ἀπόκριναι. ὅ τι ἄν δε ἐρωτῶ. 

᾿Ζπήγαγες Πολέμαρχον ἢ οὔ; Τὰ ὑπὸ τῶν ἀρχόν- 2 

τῶν προσταχϑέντα δεδιὼς ἐποίουν. Ἦσϑα δ᾽ ἐν τῷ 

βουλευτηρίῳ. ὅτε οἱ λόγοι ἐγίγνοντο περὶ ἡμῶν; 

Ἦν. Πότερον συνηγόρευες τοῖς κελεύουσιν ἀποχτεῖ-. 
ναι ἢ ἀντέλεγες; ἀντέλεγον. Ἵνα ἀποϑάνωμεν (ἢ μὴ 

ἀποϑάνωμεν»; Ἵνα μὴ ἀποϑάνητε. Ἡγούμενος ἡμᾶς 

ἄδικα πάσχειν ἢ δίκαια; δικα. 

Q 

n2 6. Εἶτ᾽. ὦ σχετλιώτατε πάντων. ἀντέλεγες μὲν ἵνα 
σώσειας. συνελάμβανες δὲ ἵνα ἀποχτείνῃς: καὶ ὅτε μὲν 

τὸ πλῆϑος ἦν ὑμῶν κύριον τῆς σωτηρίας τῆς ἡμετέ- 

ρας. ἀντιλέγειν φὴς τοῖς βουλομένοις ἡμᾶς ἀπολέσαι. 

ἐπειδὴ δὲ ἐπὶ σοὶ μόνῳ ἐγένετο x«l σῶσαι Πολέμαρ- 

yov xol μή. εἰς τὸ δεσμωτήριον ἀπήγαγες; ci" ὅτι 

μέν. ὡς φής. ἀντειπὼν οὐδὲν ὠφέλησας. ἀξιοῖς χρη- 

στὸς νομίξζεσϑαι. ὅτι δὲ συλλαβὼν ἀπέχτεινας. οὐκ οἴει 

ἐμοὶ x«i τουτοισὶ {δεῖν δοῦναι δίκην; 

Καὶ μὴν οὐδὲ τοῦτο εἰκὸς αὐτῷ πιστεύειν. εἴπερ 21 

ἀληϑῆ λέγει φάσκων ἀντειπεῖν. ὡς αὐτῷ προσετάχϑη. 

24 περὶ τούτου del Trendelenburg, sed est: ,de illo 
» Ἃ 

homine* | ὅσιον Steph: ὕσον X | 0 τι Brunck: εἴ τὰ X 25 ἡ 
μὴ ἀποθάνωμεν add. Rs, ἢ ἵνα μὴ: add. West, ἕνα μὴ &zo- 
ϑάνωμεν. ἢ ἵνα ἀποθάνωμεν; Gebauer, ἵνα ἀποϑάνωμεν del. 
Usener ἢ óíxctc om. C, del. Bremi 26 εἶτα... ἀποκτείνῃς cf. 
Spengel, Rhet. I? 2, 2 | ἀποκτείνειας Kayser, sed cf. XXXII 22 | 
δεῖν add. post Madvigium Gebauer, xoi; ναι post οἴει add. Wdn, 
οἴει, del. Madvig, tum vero esse oportuit μὴ ἐμοί . . 24 προ- 
σετάχϑη Rs: ἐτάχϑη Χ 
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οὐ γὰρ δήπου ἐν τοῖς μετοίκοις πίστιν παρ᾽ αὐτοῦ 

ἐλάμβανον. ἔπειτα τῷ ἧττον sixóg ἦν προσταχϑῆναι 
ἢ ὅστις ἀντειπών γε ἐτύγχανε καὶ γνώμην ἀποδε- 

δειγμένος; τίνα γὰρ εἰκὸς ἦν ἧττον ταῦτα ὑπηρετῆσαι 
ἢ τὸν ἀντειπόντα οἷς ἐκεῖνοι ἐβούλοντο πραχϑῆναι; 

Ἔτι δὲ τοῖς μὲν ἄλλοις ᾿Αϑηναίοις ἱκανή μοι δοκεῖ 

πρόφασις εἶναι τῶν γεγενημένων sig τοὺς τριάκοντα 

ἀναφέρειν τὴν αἰτέαν᾽ αὐτοὺς δὲ τοὺς τριάκοντα, ἐὰν 

εἷς σφᾶς αὐτοὺς ἀναφέρωσι, πῶς ὑμᾶς εἰκὸς ἀποδέ- 

χεσϑαι; εἰ μὲν γάρ τις ἦν ἐν τῇ πόλει ἀρχὴ ἰσχυρο- 

τέρα [αὐτῆς]. ὑφ᾽ ἧς αὐτῷ προσετάττετο παρὰ τὸ δί- 
καιον ἀνθρώπους ἀπολλύναι. ἴσως ἂν εἰκότως αὐτῷ 

συγγνώμην εἴχετε, νῦν δὲ παρὰ τοῦ ποτὲ καὶ λήψεσϑε 

δίκην, εἴπερ ἐξέσται τοῖς τριάκοντα λέγειν ὅτι τὰ ὑπὸ 

τῶν τριάκοντα προσταχϑέντα ἐποίουν; Καὶ μὲν δὴ 

ovx ἐν τῇ οἰκίᾳ ἀλλ᾽ ἐν τῇ ὁδῷ, σῴζειν τὲ αὐτὸν καὶ 

τὰ τούτοις ἐψηφισμένα παρόν. συλλαβὼν ἀπήγαγεν. 

ὑμεῖς δὲ πᾶσιν ὀργίξεσϑε. ὅσοι εἰς τὰς οἰκίας ἦλϑον 

τὰς ὑμετέρας ζήτησιν ποιούμενοι ἢ ὑμῶν ἢ τῶν ὑμε- 

o? y&gp ... ἐλάμβανον del. E. Müller, pone πραχϑῆναι 
transp. Bruhn, οὐ γὰρ ἂν δὴ Francken | ἔπειτα] ἐπεί τοι 
Tayl, ἐπεὶ Rauch, ἐπεὶ ταῦτα Boblenz, sed est: tum vero, 
quae cum ita sint cf. XXXII 15 | ἧττον Canter: πίστιν 
X, del Markl | ἢ del. Dobr | ἀντειπών τε Bs | γνώμην 
ζἐναντίαν» Rs, {τὴν yv. Pertz, καὶ del E. Müller | τίνα 
γὰρ {ἂν Cob | ὑπηρετήσειν West 99 αὐτῆς del Dobr, 
ταύτης hs, αὐτῶν Tur, αὐτοῖς Wdn | παρὰ τοῦ Canter 
(Venetus Taylori): παρ᾽ αὐτοῦ X | ποτε del. Cob 30 μὲν 
C: μηδὲν X l σῴξειν τε et παρόν Sauppe: σώξοντα et ὃν X, 
σῴξοντα αὑτὸν, κατὰ τὰ τούτοις ἐψηφισμένα Baiter, σῴξοντα 
αὑτὸν κατὰ (vel παρὰ) τὰ τούτοις ἐψηφισμένα ὅμως Boblenz, 
σῴξων τὲ αὑτὸν καὶ τὰ τούτοις ἐψηφισμένα Jacobs, σῴζοντα αὖὗ- 
τὸν καὶ τὰ τούτοις ἐφψηφισμένα φοβούμενον Fritzsche, σῴζοντα 

. .. ὃν del Funkhánel| πᾶσιν Rs: πάντες X, πάντες (έκεί- 
vorg» Fritzsche  ὠργίξεσϑε Markl, sed cf. 8 31 ἂν ἔχοιτε 
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τέρων τινός. καίτοι el χρὴ τοῖς διὰ τὴν ἑαυτῶν σω- 
, 1" , 9 , , »" , 

τηρίαν ἑτέρους | ἀπολέσασι συγγνώμην ἔχειν. ἐκείνοις 

ἂν δικαιότερον ἔχοιτε" κίνδυνος γὰρ ἦν πεμφϑεῖσι μὴ 

ἐλϑεῖν καὶ καταλαβοῦσιν ἐξάρνοις γενέσϑαι. τῷ. δὲ 

᾿Ερατοσϑένει ἐξῆν εἰπεῖν ὅτι οὐκ ἀπήντησεν. ἔπειτα 
e 3 a . - ^ 3715.2 f x ΄ ὅτι οὐκ siÓsv: ταῦτα γὰρ οὔτ᾽ ἔλεγχον οὔτε βάσανον 
5 er ἐν (ER -. P] - , (1 , εἶχεν, ὥστε μηδ᾽ ὑπὸ τῶν ἐχϑρῶν βουλομένων οἷόν c 

εἶναι ἐξελεγχϑῆναι. χρῆν δέ σε. ὦ ᾿Ερατόσϑενες. εἴ- 
περ ἦσϑα χρηστός. πολὺ μᾶλλον τοῖς μέλλουσιν ἀδί- 
κῶς ἀποϑανεῖσϑαι μηνυτὴν γενέσθαι ἢ τοὺς ἀδίκως 

ἀπολουμένους συλλαμβάνειν. νῦν δέ σου τὰ ἔργα 

φανερὰ γεγένηται οὐχ ὡς ἀνιωμένου ἀλλ᾽ ὡς ἡδομέ- 

vov τοῖς γιγνομένοις. ὥστε τούσδε ἐκ τῶν ἔργων χρὴ 
- ^ 3 ». , M - , ἐν E 

μᾶλλον ἢ éx vOv λόγων τὴν ψῆφον φέρειν. ἃ ἴσασι 

γεγενημένα τῶν τότε λεγομένων τεχμήρια λαμβάνοντας. 

ἐπειδὴ μάρτυρας περὶ αὐτῶν οὐχ οἷόν τε παρασχέσϑαι. 
3 M , e - E 3 ων 2. 3 , » , 

οὐ γὰρ μόνον ἡμῖν παρεῖναι ovx ἐξῆν, ἀλλ᾽ οὐδὲ παρ 

αὑτοῖς εἶναι. ὥστ᾽ ἐπὶ τούτοις ἐστὶ πάντα τὰ κακὰ 

εἰργασμένοις τὴν πόλιν πάντα τἀγαϑὰ περὶ αὑτῶν 

λέγειν. τοῦτο μέντοι οὐ φεύγω. ἀλλ᾽ ὁμολογῶ Got, 

εἶ βούλει, ἀντειπεῖν. ϑαυμάξω δὲ τί ἄν ποτ᾽ ἐποίη- 

δας συνειπών. πότε ἀντειπεῖν φάσκων ἀπέκτεινας 

Πολέμαρχον. 

Φέρε δή, τί ἂν εἰ καὶ ἀδελφοὶ ὄντες ἐτύχετε αὐτοῦ 

31 τοῖς Rs: τούτοις X, που τοῖς Jacobs, τινὰ τοῖς Wdn | 
ἐλϑεῖν ἢ καταλ. Dobr | εἶδεν] οἶδεν vulg. ἤδειν Herw | fov- 
λομένων] βουλόμενον σῴζειν vel σῶσαι Dobr 32 μέλλουσιν 
δικαίως ἀποϑ. Markl l ἢ τοῖς ἀδίκ. ἀπολλύουσι Rs, ἢ τοῖς ἀδ. 
ἀπολογουμένοις Wdn, ἢ αὐτὸν ἀδ. ἀπολοῦντα Gebamer, μηνυτὴν 

. ἀπολουμένους del. Nauck 39 ἡμῖν} ὑμῖν Markl | τὰ 
κακὰ et τἀγαϑ' ἃ] articulos delet Bab. sed cf. 41 94 ποτ᾽ 
ἐποίησας Dobr: ποτὲ ποιήσαις X | ἂν (ἐποιεῖτε vel ἐποι- 
ἤσατε» Rs | ἐτυγχάνετε Kayser 

31 

32 
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τ ἢ καὶ ὑεῖς; ἀποψηφίσαισϑε; δεῖ γάρ. ὦ ἄνδρες 
δικασταί, ᾿Ερατοσϑένην δυοῖν ϑάτερον ἀποδεῖξαι. ἢ ὡς 

οὐκ ἀπήγαγεν αὐτόν. ἢ ὡς δικαίως τοῦτ᾽ ἔπραξεν. 
B. SN ς TEE 5 v7 ^ - c, c ΄ 

οὗτος δὲ ὡμολόγηκεν ἀδίκως συλλαβεῖν. ὥστε ῥᾳδίαν 

ὑμῖν τὴν διαψήφισιν περὶ αὑτοῦ πεποίηκε. Καὶ μὲν 

δὴ πολλοὶ καὶ τῶν ἀστῶν καὶ τῶν ξένων ἥκουσιν εἰσό- 

μένοι τίνα γνώμην περὶ τούτων ἕξετε. ὧν οἱ μὲν 

ὑμέτεροι ὄντες πολῖται μαϑόντες ἀπίασιν ὅτι ἢ δίκην 
ὃ , CX *? 98 , μ᾽] / n ' (x 
ὦσουσιν ὧν ἂν ἐξαμάρτωσιν. ἢ πράξαντες uiv ὧν 

ἐφίενται τύραννοι τῆς πόλεως ἔσονται. δυστυχήσαντες 

δὲ τὸ ἴσον ὑμῖν ξξουσιν᾽ ὅσοι δὲ ξένοι ἐπιδημοῦσιν. 

εἴσονται πότερον ἀδίκως τοὺς τριάκοντα ἐκκηρύττουσιν 

&x τῶν πόλεων ἢ δικαίως. εἰ γὰρ δὴ αὐτοὶ οἱ κακῶς 

πεπονϑότες λαβόντες ἀφήσουσιν. ἦ που σφᾶς (y» 

αὐτοὺς ἡγήσονται περιέργους ὑπὲρ ὑμῶν τηρουμένους. 

οὐχ οὖν δεινὸν εἰ τοὺς μὲν στρατηγούς. oU ἐνίκων 

ναυμαχοῦντες. ὅτε διὰ χειμῶνα οὐχ οἷοί τ᾽ ἔφασαν 

εἶναι τοὺς ἐκ τῆς ϑαλάττης ἀνελέσϑαι. ϑανάτῳ ἐξζη- 

μιώσατε. ἡγούμενοι χρῆναι τῇ τῶν τεϑνεώτων ἀρετῇ 
2:809 / δ 7 » , Nol? [A E » 

παρ᾽ &xtívov δίκην λαβεῖν. τούτους δέ. ot ἰδιῶται μὲν 

ὄντες χαϑ' ὅσον ἐδύναντο ἐποίησαν ἡττηϑῆναι v«v- 
^ 9 Νὴ ΝᾺ ? M ? ἣν , e 

μαχοῦντας. ἐπειδὴ δὲ εἰς τὴν ἀρχὴν κατέστησαν. ὁμο- 

ἀποψηφίσαισϑ'ε Markl: ἀπεφψηφίσασϑε X, ἀπεψφηφίξεσϑε 
Kayser, ἂν add. Fritzsche, tum vero pergeret: ἔδει γὰρ. τί 
GP. ἐψηφίσασϑε Frb, φέρε, τς ἀπεψηφίσασϑε del. Blass 
35 ὑμέτεροι Rs: ἡμέτεροι X | ὅτι ἢ] πότερον Hamaker, ἢ ὅτι 
Fritzsche | Y add. Fuhr, (σφόδρα σφᾶς Wdn, cf. Gebauer, 
arg. (1 περιέργως Tayl| ὑπὲρ ἡμῶν X |τηρουμένους, quod 
est in X, defendit Kocks coll. Thuc. IV 108, 1, τειρομένους 
Canter, τιμωρουμένους Markl, κηδομένους Rauch, διατεινομέ- 
νους Frb, «ἐχϑροὺς) ὑπὲρ ὑμῶν y αἱρουμένους Wdn 36 ὅτε} 
ὅτι Markl | τοὺς ζναυαγοῦντας Hs, τοὺς «νεκροὺς Dobr, τοὺς 
«{τεϑινεῶτας 5 Scheibe, τοὺς ζναυαγοὺς)9. Müller ἡγούμενοι... .λα- 
βεῖν in suspicionem vocat Gebauer ᾿τεϑινειότων X | ναυμαχοῦντες 
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λογοῦσιν éxóvvsg πολλοὺς τῶν πολιτῶν ἀκρίτους ἀπο- 

κτιννύναι. οὐκ ἄρα χρὴ αὐτοὺς καὶ τοὺς παῖδας vq 

ὑμῶν ταῖς ἐσχάταις ζημίαις κολάξεσϑαι; 

᾿Εγὼ τοίνυν. ὦ ἄνδρες δικασταί, ἠξίουν ἱκανὰ εἶναι 

τὰ κατηγορημένα᾽ μέχρι γὰρ τούτου νομίζω χρῆναι 

χατηγορεῖν. ἕως ἂν ϑανάτου δόξῃ τῷ φεύγοντι ἄξια 

εἰργάσϑαι. ταύτην γὰρ ἐσχάτην δίχην δυνάμεθα παρ᾽ 

αὐτῶν λαβεῖν. ὥστ᾽ οὐκ οἶδ᾽ ὅ τι δεῖ πολλὰ κατηγο- 

ρεῖν τοιούτων ἀνδρῶν. ot οὐδ᾽ ὑπὲρ ἑνὸς ἑκάστου 

τῶν πεπραγμένων δὶς ἀποϑανόντες δίκην δοῦναι δύ- 

ναυντ᾽ ἄν (ἀξίαν. οὐ γὰρ δὴ οὐδὲ τοῦτο αὐτῷ προ- 

σήκει ποιῆσαι, ὕπερ ἐν τῇδε τῇ πόλει εἰϑισμένον ἐστὶ. 
πρὸς μὲν τὰ χατηγορημένα μηδὲν ἀπολογεῖσϑαι. περὶ 

δὲ σφῶν αὐτῶν ἕτερα λέγοντες ἐνίοτε ἐξαπατῶσιν. 

ὑμῖν ἀποδεικνύντες ὡς στρατιῶται ἀγαϑοί εἶσιν. ἢ ὡς 

πολλὰς τῶν πολεμίων ναῦς ἔλαβον τριηραρχήσαντες. 

(ἘΣ πόλεις πολεμίας οὔσας φίλας ἐποίησαν" ἐπεὶ χε- 

λεύετε αὐτὸν ἀποδεῖξαι ὕπου τοσούτους τῶν πολεμίων 

ἀπέχτειναν ὅσους τῶν πολιτῶν. ἢ ναῦς ὕπου τοσαύτας 

ἔλαβον ὅσας αὐτοὶ παρέδοσαν. ἢ πόλιν ἥντινα τοιαύ- 

την προσεχτήσαντο οἵαν τὴν ὑμετέραν κατεδουλώσαντο. 

Fritzsche cum libris quibusdam, ὑμᾶς aut ante aut post ἐποί- 
σαν add. Rs, (rove? ναυμ. Meutzner | ἀκρίτως X! | ὑφ᾽ C: 
ép X 947 ἀξίαν add. Markl post δοῦναι, hic ΕὟΡ, ante 
δίκην Fritzsche, οὐδ᾽ ἂν... δύναιντ᾽ ἀξίαν Herw, (ἱκανὴν) 
δίκην Cob 38 ante οὐ γὰρ δὴ nonnulla excidisse putat 
West | κατηγορημένα C: κατηγορουμένα (sic) X, κατηγορού- 
μενα vulg | λέγοντες ex λέγοντας ἃ pr. m. corr. X5 | ἐνίοτε 
del. Herw, ἐνίους ἐξαπατῆσαι Tayl, (οἷς) ἐνίοτε Jacobs ὑμῖν] 
ὑμᾶς Bake, del. Boblenz, ἀπο. ὑμῖν malit Fuhr | ἢ add. 
Markl, ἢ ὡς Meutzner, ἢ ὡς πρεσβεύσαντες Wdn | φιλίας Cob 
99 ἐπεὶ] ἔπειτα Scheibe, ἂν ταῦτ᾽ εἴπῃ P. Müller | ὑμετέ- 
ραν Rs: ἡμετέραν X 

91 

98 

39 



40 

41 

48 

199 ATZXIOT O5 39! 

ἀλλὰ γὰρ ὕπλα τῶν πολεμίων ἐσκύλευσαν {τοσαῦτα 
e eo ru , E 4 ΄ - τί τ 
ὅσα πὲρ ὑμῶν ἀφείλοντο, ἀλλὰ τείχη τοιαῦτα εἷλον οἷα 

τῆς "ἑαυτῶν πατρίδος κατέσχαψαν᾽ | οἵτινες καὶ τὰ περὶ 
τὴν ᾿Αττικὴν φρούρια χαϑεῖλον,. καὶ ὑμῖν ἐδήλωσαν 

ὅτι οὐδὲ τὸν Πειραιᾶ “αχεδαιμονίων προσταττόντων 
» 3 3 [xd c - M ϑ ^ er 

περιεῖλον. ἀλλ ὅτι ἑαυτοῖς τὴν ἀρχὴν οὕτω βεβαι- 

οτέραν ἐνόμιξον εἶναι. 

Πολλάκις οὖν ἐθαύμασα τῆς τόλμης τῶν λεγόντων 
c M 2 M M e 2 - er M 3 - 

ὑπὲρ αὐτοῦ. πλὴν ὅταν ἐνϑυμηϑῶ ὅτι τῶν αὐτῶν 
2 , , , ' Α 3 , ' MJ ἐστιν αὐτούς vt πάντα τὰ κακὰ ἐργάξεσϑαι καὶ τοὺς 

τοιούτους ἐπαινεῖν. οὐ γὰρ νῦν πρῶτον τῷ ὑμετέρῳ 

πλήϑει τὰ ἐναντία ἔπραξεν, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν τετρα- 

χκοσίων ἐν τῷ στρατοπέδῳ ὀλιγαρχίαν καϑιστὰς ἔφευ- 

γεν ἐξ ᾿Ελλησπόντου τριήραρχος καταλιπὼν τὴν ναῦν, 

μετὰ ᾿Ιατροχλέους καὶ ἑτέρων. ὧν τὰ ὀνόματα οὐδὲν 

δέομαι λέγειν. ἀφικόμενος δὲ δεῦρο τἀναντία τοῖς 

βουλομένοις δημοκρατίαν εἶναι ἔπραττε. xci τούτων 

μάρτυρας ὑμῖν παρέξομαι. 

ΜΑΡΤΎΡΕΣ. 

Tov μὲν τοίνυν μεταξὺ βίον αὐτοῦ παρήσω᾽ ἐπειδὴ 
δὲ ἡ ναυμαχία xci ἡ συμφορὰ τῇ πόλει ἐγένετο. Ow- 

μοχρατίας ἔτι οὔσης. ὅϑεν τῆς στάσεως ἦρξαν. πέντε 

40 τοσαῦτα post πολ. add. Rs, hic Scheibe, post ὕπλα 
Fritzsche | ἀφείλοντο; et κατέσκαψαν; vulg | εἷλον rasura a 
pr. m. corr. ex εἶχον X | οἷάπερ malit Fuhr | τῆς] τὰ τῆς Cob | 
ἐδήλωσαν. oi οὐδὲ Markl | ὅτι ἑαυτοῖς post Taylorum Sluiter: 
οἷς αὐτοῖς X, σφίσιν αὐτοῖς Dobr, ἑαυτοῖς Classen, ὡς αὑτοῖς 
.... Ψομίξοντες εἶναι Scheibe, ὡς αὐτοῖς... βεβ. οὖσαν 
Boblenz 41 αὐτοῦ Dobr: αὐτῶν X 429 ante οὐ γὰρ 
deesse aliquid Tayl. suspicatur, Markl add. οὗτος post πλήϑει | 
ἔπραξεν Ald: ἔπραξαν X | Ἰατροκλέους) eundem atque 
Patroeclem Isoer. XVIII 5 esse Fuhr suspicatur. tituli loco 
spatium decem litterarum in X est 
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ἄνδρες ἔφοροι κατέστησαν ὑπὸ τῶν καλουμένων ἕταί- 

QOv, συναγωγεῖς μὲν τῶν πολιτῶν. ἄρχοντες δὲ τῶν 

συνωμοτῶν. ἐναντία δὲ τῷ ὑμετέρῳ πλήϑει πράττον- 
4 4 A 2 

Ttg" ὧν ᾿Ερατοσϑένης καὶ Κριτίας ἦσαν. οὗτοι δὲ 
p 3 M ij ^ , M er φυλάρχους τε ἐπὶ τὰς φυλὰς κατέστησαν. καὶ ὅ τι 

δέοι χειροτονεῖσϑαι καὶ οὕστινας χρείη ἄρχειν παρήγ- 

ysAAov, καὶ εἴ τι ἄλλο πράττειν βούλοιντο. κύριοι ἦσαν" 

οὕτως οὐχ ὑπὸ τῶν πολεμίων μόνον ἀλλὰ καὶ ὑπὸ 
τούτων πολιτῶν ὄντων ἐπεβουλεύεσϑε ὅπως μήτ᾽ ἀγα- 

ϑὸν μηδὲν ψηφιεῖσϑε πολλῶν τε ἐνδεεῖς ἔσεσϑε. 
τοῦτο γὰρ καλῶς ἠπίσταντο. ὅτι ἄλλως μὲν οὐχ οἷοί 

τε ἔσονται περιγενέσθαι. κακῶς δὲ πραττόντων δυνή- 

σονται xci ὑμᾶς ἡγοῦντο τῶν παρόντων χακῶν ἐπι- 

ϑυμοῦντας ἀπαλλαγῆναι περὶ τῶν μελλόντων οὐκ ἐν- 

ϑυμήσεσϑαι. ὡς τοίνυν τῶν ἐφόρων ἐγένετο. μάρτυρας 

ὑμῖν παρέξομαι. οὐ τοὺς τότε συμπράττοντας (οὐ γὰρ 

ἂν δυναίμην). ἀλλὰ τοὺς αὐτοῦ ᾿Ερατοσϑένους ἀκού- 

σαντας. καίτοι εἰ ἐσωφρόνουν κατεμαρτύρουν ἂν αὐ- 

τῶν. καὶ τοὺς διδασχάλους τῶν σφετέρων ἁμαρτημάτων 
, 200 9 M ^ e 9 , σφόδρ᾽ ἂν éxólatov, xci τοὺς ὕρχους. si ἐσωφρόνουν, 

οὐκ ἂν ἐπὶ μὲν τοῖς τῶν πολιτῶν καχοῖς πιστοὺς ἐνό- 

μιζον, ἐπὶ δὲ τοῖς τῆς πόλεως ἀγαϑοῖς ῥαδίως παρέ. 

βαινον. πρὺς μὲν οὖν τούτους τοσαῦτα λέγω. τοὺς δὲ 
, , , ^ e E 3 , 

μάρτυράς μοι χάλει. Καὶ ὑμεῖς ἀνάβητε. 

49 ἐναντία a m. pr. corr. ex ἐναντίοι ΧΡ | ὑμετέρῳ 
Steph: ἡμετέρω X 44 φρουράρχους C. F. Hermann | φυλὰς 
Tayl: φυλακὰς X, ἐπὶ τὰς φυλακὰς del. Boblenz | χρείη Bekker: 
χρὴ X μόνον fort. ex μόνων ἃ pr. m. corr. X5 ψηφιεῖσϑδε 
Cob: ψηφίσησϑε X, ψηφίσαισϑε Bekker, λήψεσθε Rs. 4 x«- 
λῶς Frb: καὶ X, καὶ φαὐτοὶ » Fritzsche | ὑμᾶς Markl: ἡμᾶς X 
47 χαίτοι] καὶ οἵ Kayser, καίτοι {κἀκεῖνοι Hertlein | ὧν 
αὑτῶν Markl | εἰ ἐσωφρόνουν altero loco aut del. aut in εἰ 
εὐσέβουν vel εὐώρκουν mutanda censuit Dobr. 

44. 
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MAPTTYPE:X. 

Τῶν uiv μαρτύρων ἀχηχόατε. τὸ δὲ τελευταῖον 

εἰς τὴν ἀρχὴν καταστὰς ἀγαϑοῦ μὲν οὐδενὸς μετέσχεν. 

ἄλλων δὲ πολλῶν. καίτοι εἴπερ ἣν ἀνὴρ ἀγαϑός. ἐχρῆν 
αὐτὸν πρῶτον μὲν μὴ παρανόμως ἄρχειν. ἔπειτα τῇ 

βουλῇ μηνυτὴν γίγνεσθαι περὶ τῶν εἰσαγγελιῶν ἅπα- 

σῶν. ὅτι ψευδεῖς εἶεν. καὶ Βάτραχος καὶ 4ἰσχυλίδης οὐ 

τἀληϑῆ μηνύουσιν. ἀλλὰ τὰ ὑπὸ τῶν τριάκοντα πλα- 

σϑέντα εἰσαγγέλλουσι. συγκείμενα ἐπὶ τῇ τῶν πολιτῶν 

βλάβη. καὶ μὲν δή, ὦ ἄνδρες δικασταί, ὅσοι κακόνοι 

ἤσαν τῷ ὑμετέρῳ πλήϑει. οὐδὲν ἔλαττον εἶχον σιω- 

πῶντες" ἕτεροι γὰρ ἦσαν οἱ λέγοντες καὶ πράττοντες 

ὧν οὐχ οἷόν T ἦν μείξω κακὰ γενέσϑαι τῇ πόλει. 

ὁπόσοι δ᾽ εὖνοί φασιν εἶναι. πῶς οὐκ ἐνταῦϑα ἔδει- 
3 , ^Y , , SY ^ 9 

ἕαν. αὐτοί τὲ τὰ βέλτιστα λέγοντες καὶ τοὺς ἐξαμαρ- 

τάνοντας ἀπο το ΤΟΥ ΓΕΘ; 

Ἴσως δ᾽ ἂν ἔχοι εἰπεῖν ὅτι ἐδεδοίχει. καὶ ὑμῶν 

τοῦτο ἐνίοις ἱκανὸν ἔσται. ὅπως τοίνυν μὴ φανήσεται. 

ἐν τῷ λόγῳ τοῖς τριάκοντα ἐναντιούμενος" εἰ δὲ μή, 

ἐνταυϑοῖ δῆλος ἔσται ὅτι ἐκεῖνά τε αὐτῷ ἤρεσχε. καὶ 

τοσοῦτον ἐδύνατο ὥστε ἐναντιούμενος μηδὲν κακὸν 

παϑεῖν ὑπ᾽ αὐτῶν. χρῆν δ᾽ αὐτὸν ὑπὲρ τῆς ὑμετέρας 

lemma in lacuna deest X 48 χαχῶν δὲ πολλῶν C, quibus 
Fritzsche add. (αὐτὸς ἦρξε αὐτὸν Bekker: à» X, del. Cob | 
εἶεν ] εἶσι Dobr | ὅτι add. post ze Auger, ante οὐ Gebauer ἀλλὰ 
τὰ C: ἀλλὰ τἀληϑῆ X, ἀλλὰ τὰ ψευδῆ vel Ad oc Rs, ἀλλὰ τὰ ἀλη- 
ϑῶς Auger, ἀλλὰ πάλαι δὴ Jacobs, ἀλλὰ τὰ ἄλλως Dobr 49 ἔλατ- 
τον εἶχον] E. ἠδίκουν aut ἐλάττων αἰτίαν εἶχον West, sed cf. 
XXXII 1 50 iv τῷ] cf. 8 62, £v vo Lipsius, ἑνί TO Fritzsche, 
ἐν τοῖς λόγοις Kayser, Éoyo ἢ λόγῳ '"Dobr, ἐν τῷ à6; γῳ (aote) 
Renner | ἐναντιούμενος (omo Θηραμένους. Wdn | ἐνταυϑὶ 
Ehnmsley, ἐντεῦϑεν West | αὐτῷ Cont: αὐτὰ ὦ X, αὐτὰ τούτῳ 
Scheibe, αὐτά oi West τοσαῦτα superscripto οὔτον X | ὅτι 
ἐχείνῳ Tt ταὐτὰ τούτῳ ἤρεσκε καὶ τοσοῦτον αὐτὸς Wdn 
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σωτηρίας ταύτην τὴν προϑυμίαν ἔχειν. ἀλλὰ μὴ ὑπὲρ 

Θηραμένους, ὃς εἰς ὑμᾶς πολλὰ ἐξήμαρτεν. ἀλλ᾽ οὗ- 
rog τὴν μὲν πόλιν ἐχϑρὰν ἐνόμιζεν εἶναι. τοὺς δ᾽ 

ὑμετέρους ἐχϑροὺς φίλους. ὡς ἀμφότερα ταῦτα ἐγὼ 

πολλοῖς τεχμηρίοις παραστήσω. | καὶ τὰς πρὺς ἀλλή- 

λους διαφορὰς οὐχ ὑπὲρ ὑμῶν ἀλλ᾽ ὑπὲρ ἑαυτῶν 

γιγνομένας. ὑπότεροι τὰ πράγματα πράξουσι καὶ τῆς 

πόλεως ἄρξουσιν. εἰ γὰρ ὑπὲρ τῶν ἀδικουμένων ἔστα.: 

σίαζον. ποῦ κάλλιον [ἂν] ἣν ἀνδοὶ ἄρχοντι, ἢ Θρα- 

συβούλου Φυλὴν κατειληφότος. τότε ἐπιδείξασϑαι τὴν 
5 - ΒΩ e , , ^ - , /, , *t 

αὑτοῦ εὔνοιαν; ὁ δ᾽ ἀντὶ τοῦ ἐπαγγείλασϑαί τι ἢ 

πρᾶξαι ἀγαϑὸν πρὸς τοὺς ἐπὶ Φυλῇ. ἐλϑὼν μετὰ τῶν 

συναρχόντων εἰς Σαλαμῖνα καὶ ᾿Ελευσῖνάδε τριακοσί- 

ovg τῶν πολιτῶν ἀπήγαγεν εἰς τὸ δεσμωτήριον. καὶ 

μιᾷ ψήφῳ αὐτῶν ἁπάντων ϑάνατον κατεψηφίσατο. 

᾿Επειδὴ δὲ εἰς τὸν Πειραιᾶ ἤλϑομεν καὶ ci ταραχαὶ 
, 3 ^ A M Y - [4 , 

γεγενημέναι ἦσαν χαὶ περὶ τῶν διαλλαγῶν οἱ λόγοι 

ἐγίγνοντο. πολλὰς ἑἕχάτεροι ἐλπίδας εἴχομεν πρὸς ἀλ- 

λήλους ἔσεσϑαι. ὡς ἀμφότεροι ἔδειξαν. οἱ μὲν γὰρ 

51 ἀμφότερά ὉΤΕΣ Hamaker | og ... τοῦτο cf. Thuc. 
19,8 καὶ {(ἀποδείξω» Rauch, διαφορὰς ζέώρα» Wdn | τὰ 
πράγματα scripsi secundum Gebauerum cf. XIII 60: μοι 
ταῦτα X, μόνοι πάντα Rs, μᾶλλον πάντα Jacobs, μόνοι ταῦτα 
Meutzner, τὰ μέγιστα Dobr, ὑμῖν τἀναντία P. Müller, ταὐτὰ Frb, 
τὰ κοινὰ Renner, ὑμῖν τὰ κακὰ Wdn | πράξουσι] ἁρπάσουσι 
Frb, προέξουσι vel ὑπερέξουσι Fuhr | μόνοι τά τε πράγματα 
ἕξουσι Gebauer, πάντα πράττοντες τῆς π. Bake [καὶ.- «ἄρξουσιν 
del. Herw 52 εἰ γὰρ Schott: καὶ γὰρ X, καὶ γὰρ (sb) 
Canter | στασιαζόντων Renner, qui servat καὶ γὰρ | ἂν om. € | 
κατειληφότες X* | εὔνοιαν Markl cf. XVIII 3. 4: συνουσίαν Χ, 
προϑυμίαν Rs, ἐξουσίαν Fritzsche δ. ταραχαὶ] μάχαι 
Hamaker | γεγενημέναι ἦσαν] αἱ γεγ. κα MUR Rs, éxys- 
γενημέναι ἦσαν malit Fritzsche | τῶν del. Cob ἔσεσϑαι 80. 
τὰς διαλλαγὰς cf. 8 58 et 60] διαλλαγήσεσϑαι Hapiabén σπεί- 
σεσϑαι Scheibe, συμβήσεσϑαι West, εἴχομεν (φιλίαν) Fritzsche, 
εἶχ. (πρᾶοι Francken, εἴχ. (r&» Frb | ἔδειξαν Üanter: ἔδο- 

51 
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&x Πειραιῶς κρείττους ὄντες εἴασαν αὐτοὺς ἀπελϑεῖν" 

οἱ δὲ εἰς τὸ ἄστυ ἐλθόντες τοὺς μὲν τριάχοντα ἐξέ- 

βαλον πλὴν Φείδωνος x«i ᾿Ερατοσϑένους. ἄρχοντας δὲ 

τοὺς ἐχείνοις ἐχϑίστους εἵλοντο. ἡγούμενοι δικαίως ἂν 

ὑπὸ τῶν αὐτῶν τούς Tt τριάχοντα μισεῖσϑαι χαὶ τοὺς 

ἐν Πειραιεῖ φιλεῖσϑαι. τούτων τοίνυν Φείδων [ὁ τῶν 

τριάκοντα] γενόμενος καὶ ᾿πποκλῆς καὶ ᾿Επιχάρης ὁ 

“αμπτρεὺς χαὶ ἕτεροι οἱ δοκοῦντες εἶναι. ἐναντιώτατοι 

Χαρικλεῖ καὶ Κριτίᾳ (καὶ τῇ ἐκείνων ἑταιρείᾳ. ἐπειδὴ 

αὐτοὶ εἰς τὴν ἀρχὴν κατέστησαν. πολὺ μείζω στάσιν 

x«i πόλεμον ἐπὶ τοὺς ἐν llagewi τοῖς ἐξ ἄστεως 

ἐποίησαν. à καὶ φανερῶς ἐπεδείξαντο ὅτι οὐχ ὑπὲρ 

τῶν ἐν Πειραιεῖ οὐδ᾽ ὑπὲρ τῶν ἀδίκως ἀπολλυμένων 
ἐστασίαζον. οὐδ᾽ οἱ τεϑνεῶτες αὐτοὺς ἐλύπουν οὐδ᾽ 

οἱ μέλλοντες ἀποθϑανεῖσϑαι. ἀλλ᾽ οἱ μεῖξον δυνάμενοι, 

χαὶ ϑᾶττον πλουτοῦντες. λαβόντες γὰρ τὰς ἀρχὰς καὶ 

τὴν πόλιν ἀμφοτέροις ἐπολέμουν. τοῖς τὲ τριάκοντα 

πάντα καχὰ εἰργασμένοις καὶ ὑμῖν πάντα κακὰ πεπον- 

ϑόσι. καίτοι τοῦτο πᾶσι δῆλον ἦν. ὅτι εἰ μὲν ἐκεῖνοι 

δικαίως ἔφευγον. ὑμεῖς ἀδίκως. εἰ δ᾽ ὑμεῖς δικαέως. οἱ 

ξαν X, ἐδείξαμεν Geel, ἀμφοτέροις ἔδοξεν Kocks post Froh- 
bergerum | τὰ πρ. ἀλλ. ἔσ. ot. ἀμφοτέροις δόξαι Gebauer, πρὸς ἀλ- 
λήλων ἔσ. οἷς ἀμφότεροι ἐνέδοσαν Wdn? ὄντες (τῶν ἐναντίων) 
Kayser | αὐτοὺς] ἀστοὺς Markl, τοὺς ἐξ ἄστεως West, τοὺς ἐτέ- 
ρους Gebauer, τοὺς κατ᾽ αὐτοὺς Wdn (debebat τ. καϑ'᾽ αὑτούς) 
54 δὲ τοὺς] δὲ {δέκα Σ τοὺς DBaiter | δικαίως ἂν del. 
Francken, εἰκότως ἂν West δῦ ὁ τῶν τριάκοντα del. 
Frb, ὁ... γενόμενος del. Herw | λαμπρεὺς X |. καὶ post Κριτ. 
deest in ΧΕ] αὐτοὶ Markl: αὐτοὺς superscripto oig X, αὑτοὺς 
Tayl, αὖϑις Rs, del. Classen | (ri. στάσιν καὶ (τὸν) πόλεμον 
Hecker | τοῖς Rs: ἢ τοῖς X ὅ0 o καὶ Rauch: οἵ καὶ X, d 
x«i hs, οἷς x«i Scheibe ἢ τεϑνειότες Χ 94 γὰρ τὴν ἀρχὴν 
West | πάντα «τὰ χαχὰ bis Hertlein | ἦν del. Dobr | ὑμεῖς 
δικαίως. οἱ τριάκοντα ἀδίκως Rs: ὑμεῖς ἀδίκως, οἱ ro. 
δικαίως X, quibus retentis εἰ μὲν ἐκεῖνοι ἀδίκως ἔφευγον, ὑμεῖς 
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τριάκοντα ἀδίκως" οὐ γὰρ δὴ ἑτέρων ἔργων αἰτίαν 

λαβόντες ἐκ τῆς πόλεως ἐξέπεσον. ἀλλὰ τούτων. ὥστε 

σφόδρα χρὴ ὀργίξεσϑαι. ὅτι Φείδων αἱρεϑεὶς ὑμᾶς 

διαλλάξαι καὶ χαταγαγεῖν τῶν αὐτῶν ἔργων ᾽Ερατο- 

σϑένει μετεῖχε x«i τῇ αὐτῇ γνώμῃ τοὺς μὲν χρείττους 

αὑτῶν δι’ ὑμᾶς καχῶς ποιεῖν ἕτοιμος ἦν. ὑμῖν δὲ 

ἀδίκως φεύγουσιν οὐκ ἠϑέλησεν ἀποδοῦναι τὴν πόλιν. 

ἀλλ᾽ ἐλϑὼν εἰς Ζ“ακεδαίμονα ἔπειϑεν αὐτοὺς στρατεύ- 
εὄϑαι. διαβάλλων ὅτι Βοιωτῶν ἡ πόλις ἔσται. καὶ 

ἄλλα λέγων οἷς ᾧετο πείσειν μάλιστα. οὐ δυνάμενος 

δὲ τούτων τυχεῖν. εἴτε καὶ τῶν ἱερῶν ἐμποδὼν ὄντων 

εἴτε x«i αὐτῶν οὐ βουλομένων. ἑκατὸν τάλαντα iÓ«- 

νείσατο. ἵνα ἔχοι ἐπιχούρους μισϑοῦσϑαι. καὶ “ύσαν- 

Ógov ἄρχοντα ἠτήσατο. εὐνούστατον μὲν ὄντα τῇ ὀλι- 

γαρχίᾳ. καχονούστατον δὲ τῇ πόλει. μισοῦντα δὲ μά- 

λιόστα τοὺς ἐν [ΠΠἸειραιεῖ. μισϑωσάμενοι δὲ πάντας 

ἀνθρώπους ἐπ’ ὀλέϑρῳ τῆς πόλεως. καὶ πόλεις ἐπά- 

γοντες. καὶ τελευτῶντες “ακεδαιμονίους καὶ τῶν συμ- 

μάχων ὁπόσους ἐδύναντο πεῖσαι. οὐ διαλλάξαι ἀλλ᾽ 
ἀπολέσαι παρεσχευάζοντο τὴν πόλιν εἰ μὴ Óv ἄνδρας 

ἀγαϑούς. οἷς ὑμεῖς δηλώσατε παρὰ τῶν ἐχϑρῶν δίκην 

λαβόντες. ὅτι καὶ ἐκείνοις χάριν ἀποδώσετε. ταῦτα δὲ 

δικαίως Sluiter, εἰ μὴ ἐκεῖνοι δικαίως ἔφευγον, ὑμεῖς ἀδίκως 
omissis reliquis Dobr | γὰρ δὴ Steph: γὰρ δι᾿ X 98 Φεί- 
δωνι.. ᾿Ερατοσϑένης Dobr | κρείττους αὑτῶν] x. αὑτοῦ 
Burger, χειρίστους immo vero μετὰ Κριτίου vel Κριτίου ἑταί- 
ρους, στασιώτας etc. Dobr, malim συνάρχοντας αὐτῶν cf. 52. 
19. 81 | στρατεύσασϑαι C, quod Fuhr commendat. 59 ὁδὲ 
τούτου Hecker | καὶ ante τῶν del. Rs | ἐδανείσαντο X* | x«xo- 
voboscrtotov .. πόλει del Hamaker | δὲ (mirror μάλιστα 
Rs 60 πάντας] πολλοὺς Burger, Eum vel πανταχόϑεν 
Kappeyne | πόλεις] πολεμίους Markl, ὁπλίτας Rs, ὅλας post 
vocem Cob. add., ante vocem Fritzsche, (ἰδιώτας τὲ x«l») πό- 
λεις Wdn | οἷς Tayl: ove X, {πρὸςΣ ove hs 

59 
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ἐπίστασϑε μὲν xci αὐτοί, x«l (oox» οἵδ᾽ ὅτι δεῖ μάρ- 
, - [x4 LA , , A , 3 

τυρας παρασχέσϑαι" ὅμως δέ ἐγώ τὲ γὰρ δέομαι ἀνα- 

παύσασϑαι. ὑμῶν τ᾽ ἐνίοις ἥδιον ὡς πλείστων τοὺς 

αὐτοὺς λόγους ἀκούειν. 

ΜΑΡΤΎΡΕΣ. 

Φέρε δὴ καὶ περὶ Θηραμένους ὡς (ἂν» δύνωμαι 

διὰ βοαχυτάτων διδάξω. δέομαι δ᾽ ὑμῶν ἀκοῦσαι ὑπέρ 

T ἐμαυτοῦ xci τῆς πόλεως. καὶ μηδενὶ τοῦτο παρα- 

στῇ. ὡς ᾿Ερατοσϑένους χινδυνεύοντος Θηραμένους 

χατηγορῶ. πυνϑάνοιαι γὰρ ταῦτα ἀπολογήσεσϑαι 

αὐτόν. ὅτι ἐχείνῳ φίλος ἣν xci τῶν αὐτῶν ἔργων 

μετεῖχε. κχαίτοι σφόδο᾽ ἂν αὐτὸν οἶμαι μετὰ Θεμι- 

στοχλέους πολιτευόμενον προσποιεῖσϑαι πράττειν ὕπως 
-] M 4 M e , N N , 

οἰχοδομηϑήσεται τὰ τείχη. ὁπότε x«i μετὰ Θηραμένους 

ὕπως χαϑαιρεϑήσεται. οὐ γάρ μοι δοκοῦσιν ἴσου ἄξιοι 
- ae ' ' / ΕΣ , 

γεγενῆσθαι" ὁ μὲν γὰρ Δακεδαιμονίων ἀκόντων coxo- 

δόμησεν αὐτά. οὗτος δὲ τοὺς πολίτας ἐξαπατήσας 

χαϑεῖλε. περιέστηκεν οὖν τῇ πόλει τοὐναντίον ἢ ὡς 
X 3 jt , Χ ἜΝ (ἢ N A^ M ' (λ zs Dy εἰκὸς ἦν. ἄξιον uiv γὰρ (ἦν) καὶ τοὺς φίλους τοὺς 

Θηραμένους προσαπολωλέναι. πλὴν εἴ τις ἐτύγχανεν 

ἐχείνῳ τἀναντία πράττων" νῦν δὲ ὁρῶ τάς τὲ ἀπολογίας 

ΟἹ οὐκ add. Wdn, qui scribit ὥστ᾽ οὐκ οἶδ᾽. ante δεῖ ad- 
diderat C | πλείστων Cont: πλεῖστον X | titulus deest in X 
62 àv add. C | παραστῇ] προσστῇ Sauppe, quod redarguit 
Gebauer, CE aig» παρ. Fuhr | ὡς (Óstvóv, si » vel (£&o τοῦ 
πράγματος λέγω, ἐὰν» Gebauer κινδυνεύοντος (ἀδιχῶν 
Wdn | Θηρ. (ἔξω τοῦ πράγματος» Herw. Ego post πόλεως 
commate di stinxi | ἀπολογήσεσθαι Markl: ἀπολογήσασθαι 
Χ " ἐκείνῳ Tayl: ἐκείνοις X 63 οὐ γὰρ] καὶ γὰρ Kayser, 
ἀλλ᾽ οὐ γὰρ DBaiter, πάνυ γ᾽, οὐ γὰρ; μοι δοκοῦσιν (sic) 
Fritzsche | δοκοῦσιν eeu: Auger 64 ἦν add. Rs | 
τοὺς O. Franz: τοῦ O. 
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εἰς ἐχεῖνον ἀναφερομένας. τούς T ἐκείνῳ συνόν.- 

τας τιμᾶσθαι πειρωμένους. ὥσπερ πολλῶν ἀγαϑῶν 

αἰτίου ἀλλ᾽ οὐ μεγάλων κακῶν γεγενημένου. ὃς 

πρῶτον μὲν τῆς προτέρας ὀλιγαρχίας αἰτιώτατος ἐγέ- 

vero, πείσας ὑμᾶς τὴν ἐπὶ τῶν τετρακοσίων πολιτείαν 

ἑλέσϑαι. χαὶ ὁ μὲν πατὴρ αὐτοῦ τῶν προβούλων Ov 

ταὔτ᾽ ἔπραττεν. αὐτὸς δὲ δοχῶν εὐνούστατος εἶναι 

τοῖς πράγμασι στρατηγὸς ὑπ᾽ αὐτῶν ἡρέϑη. καὶ “ἕως 

μὲν ἐτιμᾶτο. πιστὸν ἑαυτὸν [τῇ πόλει] παρεῖχεν" ἐπειδὴ 

δὲ Πείσανδρον μὲν x«l Κάλλαισχρον καὶ ἑτέρους ἑώρα 

προτέρους αὑτοῦ γιγνομένους. τὸ δὲ ὑμέτερον πλῆϑος 

οὐχέτι βουλόμενον τούτων ἀχροᾶσϑαι. τότ᾽ ἤδη διά τε 

τὸν πρὸς ἐχείνους φϑόνον xci τὸ παρ᾽ ὑμῶν δέος 

μετέσχε τῶν ᾿Δριστοχράτους ἔργων. βουλόμενος δὲ 

τῷ ὑμετέρῳ πλήϑει δοκεῖν πιστὸς εἶναι ᾿Δἀντιφῶντα καὶ 

᾿Δρχεπτόλεμον φιλτάτους ὄντας αὑτῷ κατηγορῶν ἀπέ- 

χτεινεν. tig τοσοῦτον δὲ καχίας ἦλϑεν, ὥστε ἅμα μὲν 

διὰ τὴν πρὸς ἐχείνους πίστιν ὑμᾶς κατεδουλώσατο. 

διὰ δὲ τὴν πρὸς ὑμᾶς τοὺς φίλους ἀπώλεσε. τιμώ- 

usvog δὲ xci τῶν μεγίστων ἀξιούμενος. αὐτὸς ἐπαγ- 

γειλάμενος σώσειν τὴν πόλιν αὐτὸς ἀπώλεσε. φάσχων 

πρᾶγμα ηὑρηκέναι μέγα καὶ πολλοῦ ἄξιον. ὑπέσχετο 

δὲ εἰρήνην ποιήσειν μήτε ὅμηρα δοὺς μήτε τὰ τείχη 

αἰτίου .. . γεγενημένου Bekker: αἰτίους... γεγενη- 
μένους X. civi ... γεγενημένῳ Rs | αἰτίου (αὐτοῦ» Wdn 
65 ταὔτ᾽ Classen: ταῦτ᾽ X | αὐτῶν Sauppe: αὐτοῦ X — 66 τῇ 
πόλει del. vel τῇ πολιτείᾳ Dobr, ἐτιμᾶτο ἔν τῇ πόλει, πιστὸν 
ἑαυτὸν Fritzsche | χάλαισχρον X | προτέρους Canter: πραοτέ- 
ρους X, ὑπερτέρους Jacobs, λαμπροτέρους Dobr | τούτων] τῶν 
v' Dobr ΟἹ ἀρχιπτόλεμον X | διὰ δὲ] ἅμα δὲ διὰ Cob 
68 δὲ καὶ (ὕστερον, καὶ Scheibe, ἀξιούμενος (ἐπειδὴ ἢ τελευ- 
ταία ναυμαχία ἐγένετο Hamaker | φάσκων... ἄξιον post 
παραδούς transponit Hamaker 

Lysias. Ed. maior. 9 
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χαϑελὼν μήτε τὰς ναῦς παραδούς᾽ ταῦτα δὲ εἰπεῖν 

μὲν οὐδενὶ ἠϑέλησεν,. ἐκέλευσε δὲ αὑτῷ πιστεύειν. 

ὑμεῖς δέ, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι. πραττούσης μὲν τῆς ἐν 
"Aos(o πάγῳ βουλῆς σωτήρια. ἀντιλεγόντων δὲ πολ- 

λῶν Θηραμένει. εἰδότες δὲ ὅτι οἱ μὲν ἄλλοι ἄνϑρω- 

ποι τῶν πολεμίων ἕνεκα τἀπόρρητα ποιοῦνται. ἐκχεῖς- 

vog δ᾽ ἐν τοῖς αὑτοῦ πολίταις οὐκ ἠϑέλησεν εἰπεῖν 
-“ 3 κι * αὐ “42 9 - er 

ταῦϑ' ἃ πρὸς τοὺς πολεμίους ἔμελλεν ἐρεῖν. ὅμως 

ἐπετρέψατε αὐτῷ πατρίδα καὶ παῖδας καὶ γυναῖκας 
τὰ πο οἱ 3 , [4 "e P ς , 5 δὰ » 

xci ὑμᾶς αὐτούς. ὃ δὲ ὧν μὲν ὑπέσχετο οὐδὲν ἔπρα- 
er M 5 , ς Y ' ^ 9 - 

ξεν. οὕτως δὲ ἐνετεϑύμητο ὡς χρὴ μικρὰν καὶ ἀσϑενῆ 

γενέσϑαι τὴν πόλιν. ὥστε περὶ ὧν οὐδεὶς πώποτε 

οὔτε τῶν πολεμίων ἐμνήσϑη οὔτε τῶν πολιτῶν ἤλπισε. 

ταῦϑ'᾽ ὑμᾶς ἔπεισε πρᾶξαι. οὐχ ὑπὸ Ζ4ακεδαιμονίων 
9 , 3 3 3 M 3 2 , 

ἀναγκαζόμενος. ἀλλ᾽ αὐτὸς ἐχείνοις ἐπαγγελλόμενος. 

τοῦ τε Πειραιῶς τὰ τείχη περιελεῖν καὶ τὴν ὑπάρχου- 

σαν πολιτείαν καταλῦσαι. εὖ εἰδὼς ὅτι. εἰ μὴ πασῶν 

τῶν ἐλπίδων ἀποστερηϑήσεσϑε. ταχεῖαν παρ᾽ αὐτοῦ 

τὴν τιμωρίαν κομιεῖσθε. καὶ τὸ τελευταῖον, ὦ ἄνδρες 

δικασταί. οὐ πρότερον εἴασε τὴν ἐχκλησίαν γενέσϑαι. 

ἕως ὁ ὡμολογημένος ὑπ’ ἐχείνων καιρὸς ἐπιμελῶς 

ὑπ᾿ αὐτοῦ ἐτηρήϑη. καὶ μετεπέωψατο μὲν τὰς μετὰ 

“υσάνδρου ναῦς ix Σάμου. ἐπεδήμησε δὲ τὸ τῶν πο- 

λεμίων στρατόπεδον. τότε δὲ τούτων ὑπαρχόντων. xai 

ταῦτα] τοῦτο Hamaker, τἄλλα Wdn 69 σωτήρια 
Markl: σωτηρίαν X | ἕνεκα West: οὔνεκεν X βλάβης) ἕνεκα 
Kayser | ταῦτα πρὸς X, quibus servatis Rs ἐχεῖνος δ΄ (&» | 
ἐπετρέψατε Cont: ἐπέμψατε X | γυναῖκα X 10 ἐνεθυμεῖτο 
Cont | αὐτὸς Canter: αὐτοῖς X | περιαιρεῖν superscripto Ἑλεῖν 
X | ἀποστερήσεσϑε Cob 11 ouoio γημένος W est: λεγόμε- 
γος X | ἐκείνων Markl: éxsivov X, λεγόμενος ὑπ᾽ ἐκείνου 
del. Boblenz, λεγόμενος ὑπὸ Λυσάνδρου... τὰς μετ᾽ ἐκείνου. 
ναῦς Gebauer | μετεπέμψαντο Rs 
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παρόντος “Πυσάνδρου καὶ Φιλοχάρους καὶ Μιλτιάδου, 

περὶ τῆς πολιτείας τὴν ἐκκλησίαν ἐποίουν. ἵνα (μήτε 

ῥήτωρ αὐτοῖς μηδεὶς ἐναντιοῖτο μηδὲ διαπειλοῖτο 
ὑμεῖς τε μὴ τὰ τῇ πόλει συμφέροντα ἕλοισϑε. ἀλλὰ 

τἀχείνοις δοχοῦντα ψηφίσαισϑε. ἀναστὰς δὲ Θηρα.- 

μένης ἐκέλευσεν ὑμᾶς τριάχοντα ἀνδράσιν ἐπιτρέψαι 

τὴν πόλιν καὶ τῇ πολιτείᾳ χρῆσϑαι ἣν Ζρακοντίδης 

ἀπέφαινεν. ὑμεῖς δ᾽ ὅμως καὶ οὕτω διακείμενοι ἐϑο- 

ρυβεῖτε ὡς οὐ ποιήσοντες ταῦτα᾽ ἐγιγνώσκετε γὰρ ὅτι 

περὶ δουλείας καὶ ἐλευϑερίας ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἠκ- 

κλησιάξετε. Θηραμένης δέ. ὦ ἄνδρες δικασταί, (καὶ 

τούτων ὑμᾶς αὐτοὺς | μάρτυρας παρέξομαι) εἶπεν ὅτι 

οὐδὲν αὐτῷ μέλοι τοῦ ὑμετέρου ϑορύβου, ἐπειδὴ πολ- 

λοὺς μὲν ᾿“ϑηναίων εἰδείη τοὺς τὰ ὅμοια πράττοντας 

αὑτῷ. δοκοῦντα δὲ “Πυσάνδρῳ καὶ “αχεδαιμονίοις λέ- 

γοι. μετ᾽ ἐχεῖνον δὲ “ύσανδρος ἀναστὰς ἄλλα τε 

πολλὰ εἶπε καὶ ὅτι παρασπόνδους ὑμᾶς ἔχοι. καὶ ὅτι 
οὐ περὶ πολιτείας ὑμῖν ἔσται ἀλλὰ περὶ σωτηρίας. εἶ 
μὴ ποιήσεϑ'᾽ ἃ Θηραμένης κελεύει. τῶν δ᾽ ἐν τῇ 

ἐχκλησίᾳ ὅσοι ἄνδρες ἀγαϑοὶ ἦσαν, γνόντες τὴν παρα- 

σχευὴν καὶ τὴν ἀνάγκην, οἱ μὲν αὐτοῦ μένοντες ἧσυ- 

χίαν ἦγον, οἱ δὲ ᾧχοντο ἀπιόντες, τοῦτο γοῦν σφίσιν 

αὐτοῖς συνειδότες. ὅτι οὐδὲν χακὸν τῇ πόλει ἐψηφί- 

σαντο ὀλίγοι δέ τινες χαὶ πονηροὶ καὶ καχῶς βου- 

λευόμενοι τὰ προσταχϑέντα ἐχειροτόνησαν. παρηγγέλ- 

129 παρόντων superscripto oe X μηδὲ Emperius: μήτε X | 
διαπειλοῖτο Cob: ἀπειλοῖτο X, ἀπειλοῖ Tur, αἰτιῷτο Emperius, 
(ἄρχων) ἀπειλοῖτο ne pis πολίτης Jacobs | ψηφίσοισϑε Χ 
19 ὑμᾶς Cont: ἡμᾶς X | (oox» ἐλευϑερίας Rs | ἠκκλησιάξετε 
Frb. cf. Dindorf praef. Demosth. I? 97: éxx4. X, ἐξεκλ. Sauppe 
74 παρέχομαι Rs | μέλλοι X, μέλει Cont | ποιήσεϑ'᾽ Cob: ποι- 
ἤσαν X | κελεύει C: χελεύοι Χ τῦ τοῦτό γ᾽ οὖν X 

9 Ἔ 

13 

74 

«΄ ὧι 
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Aero γὰρ αὐτοῖς δέκα μὲν ovg Θηραμένης ἀπέδειξε 
- »4 ^ e e , pA χειροτονῆσαι. δέχα δὲ ovg oi χαϑεστηκότες ἔφοροι 

, , , E τὸ ΄ er ' Y 
κελεύοιεν, δέχα (0 » ἐκ τῶν παρόντων" οὕτω γὰρ τὴν 

ὑμετέραν ἀσθένειαν ἑώρων xci τὴν αὑτῶν δύναμιν 

ἠπίσταντο. ὥστε πρότερον ἤδεσαν τὰ μέλλοντα &v τῇ 

ἐχχλησίᾳ πραχϑήσεσϑαι. ταῦτα δὲ οὐχ ἐμοὶ δεῖ πι- 

στεῦσαι. ἀλλὰ ἐκείνῳ: πάντα γὰρ τὰ ὑπ᾽ ἐμοῦ εἰρη- 

μένα ἐν τῇ βουλῇ ἀπολογούμενος &Asysv, ὀνειδίζων 
M » , er A c ' , 3 M 

μὲν roig φεύγουσιν. ὅτι δι᾽ αὑτὸν χατέλθοιεν. οὐδὲν 

φροντιζόντων “ακεδαιμονίων. ὀνειδίζων δὲ τοῖς τῆς 

πολιτείας μετέχουσιν. ὅτι πάντων τῶν πεπραγμένων 

τοῖς εἰρημένοις τρόποις ὑπ᾽ ἐμοῦ αὐτοῖς αἴτιος γεγενη- 

μένος τοιούτων τυγχάνοι. πολλὰς πίστεις αὐτοῖς ἔργῳ 

δεδωκὼς καὶ παρ᾽ ἐχείνων ὕρχους εἰληφώς. καὶ το- 
, A c , ^M M , M ^ , M σούτων καὶ ἑτέρων κακῶν xci αἰσχρῶν xci πάλαι xci 

νεωστὶ καὶ μικρῶν χαὶ μεγάλων αἰτίου γεγενημένου 
, e ' , Ed 3 , 2 τολιιήσουσιν αὑτοὺς φίλους ὄντας ἀποφαίνειν. οὐχ 

6 δὰ e M 3 , , 9 3 c M - 

ὑπὲρ vuGv ἀποϑανόντος Θηραμένους ἀλλ ὑπὲρ τῆς 

αὑτοῦ πονηρίας L δικαίως μὲν ἐν ὀλιγαρχίᾳ δίκην πονηρίας. καὶ δικαίως μὲν & γαρχίᾳ 

δόντος (ἤδη γὰρ αὐτὴν κατέλυσε). δικαίως δ᾽ ἂν ἐν 

δημοχρατίᾳ: δὶς γὰρ ὑμᾶς κατεδουλώσατο. τῶν μὲν ἐν 5 4 ' ? D 

16 παρήγγελτο Cob | δ᾽ add. Ald | ὥστε προήδεσαν Halb 
44 δεῖ C: δοκεῖ X | φροντιξζόντων Dobr: φροντίζων δὲ τῶν 
X, φροντίζων τῶν Classen, φροντίζοντα δὴ τῶν Fritzsche, φρον- 
τιζόντων αὐτῶν απ | αὐτοῖς αἴτιος Frb, ut ipse dicit, post 
Kayserum: αὐτὸς αἴτιος X | τοιούτων ζαὐτῶν» Cob | αὖ- 
τοῖς ἔργῳ Ü: αὐτῶ ἔργω X, αὐτὸς ἔργω Markl, αὐτῷ τῷ ἔργῳ 
Frb, αὐτοῖς τῷ ἔργῳ Boblenz | ὕρκους del. Cob 48 καίτοι 
τοσούτων hs Απ. 11 55 | αἰτίου γεγενημένου Rs: αἴτιοι γεγε- 
νημένοι X, αἰτίῳ γεγενημένῳ Wdn | Θηραμ. del. Hirschig | 
ὑπὲρ τῆς] ὑπὸ τῆς Cob| αὐτοῦ ex αὐτῶν a m. pr. corr. X5, 
αὐτῶν ex αὐτου X5 | ἤδη] cf. XXVIII 8, δὶς Sauppe | γὰρ 
«πρότερον» ΕὟΡ, γὰρ {καὶ πρότερον» Fritzsche, γάρ {ποτὲ 
Gebauer | κατέλυε Cob | ἂν ζκαὶΣ ἐν Rs 
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παρόντων χαταφρονῶν. τῶν δὲ ἀπόντων ἐπιϑυμῶν. 

χαὶ τῷ καλλίστῳ ὀνόματι χρώμενος δεινοτάτων ἔργων 

διδάσκαλος καταστᾶς. 

Περὶ μὲν τοίνυν Θηραμένους ἱχανά μοί ἔστι τὰ 

κατηγορημένα: ἥκει δ᾽ ὑμῖν ἐκεῖνος ὃ χαιρός, ἐν ᾧ 

δεῖ συγγνώμην καὶ ἔλεον μὴ εἶναι ἐν ταῖς ὑμετέραις 

γνώμαις. ἀλλὰ παρὰ ᾿Ερατοσϑένους καὶ τῶν τούτου 

συναρχόντων δίκην λαβεῖν. μηδὲ μαχομένους (uiv» 

κρείττους εἶναι τῶν πολεμίων. ψηφιξζομένους δὲ ἥττους 

τῶν ἐχϑρῶν. μηδ᾽ ὧν φασι μέλλειν πράξειν πλείω 

χάριν αὐτοῖς ἴστε. ἢ ὧν ἐποίησαν ὀργίξεσϑε' μηδ᾽ 

ἀποῦσι μὲν τοῖς τριάκοντα ἐπιβουλεύετε. παρόντας δ᾽ 

ἀφῆτε" μηδὲ τῆς τύχης. ἣ τούτους παρέδωχε τῇ πόλει. 

κάκιον ὑμῖν αὐτοῖς βοηϑήσητε. 

Κατηγόρηται δὲ ᾿Ερατοσϑένους καὶ τῶν τούτου 

φίλων. οἷς τὰς ἀπολογίας ἀνοίσει καὶ μεϑ’ ὧν αὐτῷ 

ταῦτα πέπραχται. ὃ μέντοι ἀγὼν οὐχ ἐξ ἴσου τῇ πό- 

λει. καὶ ᾿Ερατοσϑένει᾽ οὗτος μὲν γὰρ κατήγορος καὶ 

δικαστὴς (ὃ) αὐτὸς ἣν τῶν χρινομένων. ἡμεῖς δὲ νυνὶ 

εἰς κατηγορίαν καὶ ἀπολογίαν καϑέσταμεν. χαὶ οὗτοι 

μὲν τοὺς οὐδὲν ἀδικοῦντας ἀχρίτους ἀπέχτειναν. ὑμεῖς 

δὲ τοὺς ἀπολέσαντας τὴν πόλιν χατὰ τὸν νόμον ἀξι- 

οὔτε χρίνειν. παρ᾽ ὧν οὐδ᾽ ἂν παρανόμως βουλόμενοι 

79 μὴ ἐνεῖναι Hirschig | τούτου Rauch: τουτουὶ X, rov- 
tol Cob | μὲν add. Cont 80 μέλειν X | ὑμῖν (ὑμεῖς ) αὐτοὶ 
Funkhánel, κάκιον ζὑμεῖς ) Fuhr, μηδ΄ ζὑμεῖς) Wdn 81 xe- 
τηγόρηται Bake: VENUE e κατηγορεῖται vel sos 
Sauppe, κατάγνωτε Dobr | δὲ] δὴ Scheibe, μὲν Fuhr, μὲν δὴ 
Wdn, sed talibus n post 8 19/80 non opus est | "Eger. 
del. Madvig et sic Kocks: κατηγορητέον δὲ καὶ τῶν | οἷς] εἰς 
οὺς Sluiter | ὁ αὐτὸς Markl: αὐτὸς X | κρινομένων hs: 
γινομένων X, ἀπαγομένων Fritzsche, τῶν κριν. del. Gebauer 
82 x«l οὗτοι] Dobr: καίτοι οὗτοι X | ἀκρίτως X 

82 
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δίκην λαμβάνειν ἀξίαν τῶν ἀδικημάτων ὧν τὴν πόλιν 

ἠδικήχασι λάβοιτε. τί γὰρ ἂν παϑόντες δίχην τὴν 

ἀξίαν εἴησαν τῶν ἔργων δεδωκότες; πότερον εἰ αὐτοὺς 

ἀποκχτείναιτε καὶ τοὺς παῖδας αὐτῶν, ἱχανὴν ἂν τοῦ 

φόνου δίκην λάβοιμεν, ὧν οὗτοι πατέρας καὶ ὑεῖς καὶ 
ἀδελφοὺς ἀκρίτους ἀπέχτειναν; ἀλλὰ γὰρ εἰ τὰ χρή- 

ucro τὰ φανερὰ δημεύδσαιτε., καλῶς ἂν ἔχοι ἢ τῇ πό- 

λει. ἧς οὗτοι πολλὰ εἰλήφασιν. ἢ τοῖς ἰδιώταις, ὧν 
«τὰς» οἰκίας ἐξεπόρϑησαν. ἐπειδὴ τοίνυν πάντα ποι- 

οὔντες δίκην παρ᾽ αὐτῶν {τὴν ἀξίαν» οὐκ ἂν δύ- 

ναισϑε λαβεῖν. πῶς οὐκ αἰσχρὸν ὑμῖν καὶ ἡντινοῦν 

ἀπολιπεῖν. ἥντινά τις βούλοιτο παρὰ τούτων | λαμ- 

βάνειν: 

Πᾶν δ᾽ ἄν μοι δοκεῖ τολμῆσαι. ὅστις νυνὶ οὐχ 

ἑτέρων ὄντων τῶν διχαστῶν ἀλλ᾽ αὐτῶν τῶν χκαχῶς 

πεπονϑότων. ἥκει ἀπολογησόμενος πρὸς αὐτοὺς τοὺς 

μάρτυρας τῆς τούτου πονηρίας" τοσοῦτον ἢ ὑμῶν κατα- 

πεφρόνηχεν ἢ ἑτέροις πεπίστευχεν. ὧν ἀμφοτέρων 

ἄξιον ἐπιμεληϑῆναι, ἐνθυμουμένους ὅτι οὔτ᾽ ἂν ἐκεῖνα 

ἐδύναντο ποιεῖν μὴ ἑτέρων συμπραττόντων οὔτ᾽ ἂν 

νῦν ἐπεχείρησαν ἐλϑεῖν μὴ ὑπὸ τῶν αὐτῶν οἰόμενοι 

τὴν ἀξίαν del. Boblenz, τὴν del. Dobr 89 ἀποκτεί- 
ναιτε Dekker: ἀποχτείνοιτε Xf | λάβοιτε Sluiter | ἀκρίτους 
C: ἀκρίτως X | τὰ φανερὰ del. West | δημεύσαιτε Rs: δημεύ- 
este X | τὰς add. Scheibe |. ἐξεπόρϑησαν; vulg 84 τὴν 
ἀξίαν add. Gebauer secundum Augerum, ἱκανὴν Sintenis, idem 
addunt post λαβεῖν Rs, ante δίκην Hirschig, idem post δίκην 
vel ἀξίαν post ἂν Tur, δικαίαν post δίκην Scheibe ἰδύναισϑε 
Bekker: δύνησϑε X | παραλιπεῖν Herw | ἤντινά τις βούλοιτο 
ἱπαρὰ τούτων λαμβάνειν] ante πῶς ponit Halb | μοι δοκῆ X! 
τούτου] αὑτοῦ Auger, quod redarguit Lipsius | τοσοῦτον 3 
Rs: τοσοῦτον δ᾽ X, roc. oov Cob S5 ov ἄξιον ἐπιμ. &ugó- 
τερα ἐνϑυμ. Dobr, ἐπιμνησϑῆναι Fuhr ἐδύναντο Markl: δύ- 
ναιντο X ἐλϑεῖν C: ἐλεῖν X 
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σωϑήσεσϑαι, οἵ οὐ τούτοις ἥκουσι βοηϑήσοντες, ἀλλὰ 

ἡγούμενοι πολλὴν ἄδειαν σφίσιν ἔσεσϑαι τῶν (r8) 

πεπραγμένων καὶ τοῦ λοιποῦ ποιεῖν ὅ τι ἂν βούλων- 
ται. εἰ τοὺς μεγίστων κακῶν αἰτίους λαβόντες ἀφή- 

Gert. ᾿Αλλὰ καὶ τῶν συνερούντων αὐτοῖς ἄξιον 

ϑαυμάξευιν, πότερον ὡς καλοὶ κἀγαϑοὶ αἰτήσονται., τὴν 
αὑτῶν ἀρετὴν πλείονος ἀξίαν ἀποφαίνοντες τῆς {τού- 

τῶν πονηρίας" ἐβουλόμην μέντ᾽ ἂν αὐτοὺς οὕτω προ- 

ϑύμους εἶναι σῴξειν τὴν πόλιν, ὥσπερ οὗτοι ἀπολ- 

λύναι" ἢ ὡς δεινοὶ λέγειν ἀπολογήσονται καὶ τὰ τού- 

τῶν ἔργα πολλοῦ ἄξια ἀποφανοῦσιν. ἀλλ᾽ οὐχ ὑπὲρ 
ὑμῶν οὐδεὶς αὐτῶν οὐδὲ τὰ δίκαια πώποτε ἐπεχεί- 
ρησεν εἰπεῖν. 

᾿Αλλὰ τοὺς μάρτυρας ἄξιον ἰδεῖν. o? τούτοις μαρ- 

τυροῦντες αὑτῶν κατηγοροῦσι. σφόδρα ἐπιλήσμονας 

καὶ εὐήϑεις νομίξοντες ὑμᾶς εἶναι. εἰ διὰ μὲν τοῦ 

ὑμετέρου πλήϑους ἀδεῶς ἡγοῦνται τοὺς τριάκοντα σώ- 

σειν. διὰ δὲ ᾿Ερατοσϑένην xci τοὺς συνάρχοντας αὐ- 

τοῦ δεινὸν ἣν καὶ τῶν τεϑνεώτων ἐπ᾽ ἐχφορὰν ἐλϑεῖν. 

χαίτοι οὗτοι μὲν σωθέντες πάλιν ἂν δύναιντο τὴν 

πόλιν ἀπολέσαι" ἐχεῖνοι δέ, οὺς οὗτοι ἀπώλεσαν. 
τελευτήσαντες τὸν βίον πέρας ἔχουσι τῆς [παρὰ] τῶν 

τε add. Rs, An. II 55, τῶν πεπρ. {ῶστε Wdn, τῶν 
σπεπρ. del. Cob coll XXII 19. XXX 34 | τοὺς {τῶν usy. 
Rs 86 καὶ (voóvo» τῶν Kayser, sed cf. XXV 19.21 | 
συνερούντων Rs: ξυνεργούντων X | x&yetoi Canter: ἢ ἀγα- 
$ol X | αἰτήσονται] ἀπολογήσονται Canter, ἐξαιτήσονται Rs, 
«(τούτους ἐξαιτ. Auger, ἐξαιτ. (αὐτοὺς Σ Kayser, del. Bergk | 
τούτων add. Markl | ἀπολλύναι Markl: ἀποδοῦναι X, 
προδοῦναι Cont | οὐδὲ Rs: οὔτε X S7 oi] ὅτι Francken | 
τοῦ ὑμετέρου πλήϑους) τοῦ ou. ἐλέου Markl, τὸ ὑμέτερον 
πλῆϑος Dobr | δεινὸν ἦν] οὐδ᾽ ἐνῆν Markl | τεϑνειότων 
Χ 88 {τὸ πέρας Frb coll Din. III 16 | παρὰ del. Ge- 
bauer, qui etiam κατὰ proponit et xci ante τῆς add., τοῦ βίου 

86 

88 
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ἐχϑρῶν τιμωρίας. οὐκ οὖν δεινὸν εἰ τῶν μὲν ἀδίκως 

τεϑνεώτων οἱ φίλοι συναπώλλυντο. αὐτοῖς δὲ τοῖς 

τὴν πόλιν ἀπολέσασιν — ἢ που (ἐπ᾽) ἐκφορὰν πολλοὶ 

ἥξουσιν. ὁπότε βοηϑεῖν τοσοῦτοι παρασχευάξονται; 

καὶ μὲν δὴ πολλῷ ῥᾷον ἡγοῦμαι εἶναι ὑπὲρ ὧν ὑμεῖς 
4 4 n S ἣ 

ἐπάσχετε ἀντειπεῖν, ἢ ὑπὲρ ὧν οὗτοι πεποιήκασιν ἀπο- 

λογήσασϑαι. καίτοι λέγουσιν ὡς ᾿Ερατοσϑένει ἐλόχιστα 

τῶν τριύώκοντα χαχὰ εἴργασται. χαὶ διὰ τοῦτο αὐτὸν 

ἀξιοῦσι σωϑῆναι" ὅτι δὲ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων πλεῖστα 

εἰς ὑμᾶς ἐξημάρτηκεν. ovx οἴονται χρῆναι αὐτὸν ἀπο- 

λέσϑαι; ὑμεῖς δὲ δείξετε ἥντινα γνώμην ἔχετε περὶ 
D ͵ [I bj 

TOV πραγμάτων. εἰ μὲν γὰρ τούτου χαταψηφιεῖσϑε. 

δῆλοι ἔσεσϑε ὡς ὀργιζόμενοι τοῖς πεπραγμένοις" ci δὲ 

ἀποψηφιεῖσϑε, ὀφϑήσεσϑε τῶν αὐτῶν ἔργων ἐπιϑυμη- 

ταὶ τούτοις ὄντες. χαὶ οὐχ ἕξετε λέγειν ὅτι τὰ ὑπὸ 

τῶν τριάχοντα προσταχϑέντα ἐποιεῖτε. νυνὶ μὲν γὰρ 
5. SC eos , ' Y QE EN Pie. , οὐδεὶς ὑμᾶς ἀναγκάζει παρὰ τὴν ὑμετέραν γνώμην 

ψηφίξεσϑαι. ὥστε συμβουλεύω μὴ τούτων ἀποψη- 

φισαμένους ὑμῶν αὐτῶν καταψηφίσασϑαι. μηδ᾽ οἴεσϑε 
, 5 M - M N - ΄ 

κρύβδην «εἶναι» τὴν ψῆφον: φανερὰν γὰρ τῇ πόλει 
S ς / ; f , τὴν ὑμετέραν γνώμην ποιήσετε. 

πέρας ἔχουσι. τὴν παρὰ τ. ἑ. τιμωρίαν W dn | τιμμωρίας X | δεινὸν 
οἱ τῶν X ἐπ᾽ add. Rs, ἀπολέσασι δήπου ἐπ᾽ Sauppe, ἀπολέσασιν 
ἐπ ΟἹ βοηϑεῖενΧ 89 πολλῷ Rs: R10] X, πολὺ vulg | ῥᾷον 
Steph: ῥάδιον X | ] καὶ μὲν δὴ ... ἄπολογ γήσασϑαι Bake transpo- 
nit in 8 86 post εἰπεῖν | ἀπολέσϑαι. legebatur ante Gebauerum 
90 δείξετε Markl: δείξατε X | τῶν] τούτων τῶν vel τοιούτων 
Scheibe | ὡς] aut πᾶσιν aut del. Rs, sed cf. $33, Plat. Phaedr. 
235*, Xen. An. I5,9 | ποιεῖτε Cob — 91 ψηφίξεσθϑαι Bekker: 
ἀποψηφίξεσϑαι X, (οὔτε καταφηφίζεσθαι οὔτε ἀποψηφίξεσϑαι 
Gebauer, διαψηφίξεσϑαι Wdn | ὥστε (ὑμῖν) Boblenz | μὴ τούτου 
Fuhr εἶναι hie add. Scheibe, post ψῆφον C, ἔσεσθαι Ka ayser, 
οἴσειν vel φέρειν Rs, οἴεσϑε, λαϑεῖν διὰ τὸ κρύβδην εἶναι 
Rauch, οἴεσϑε λήσειν ὅτι (vel εἰ) οἴσετε xo. Gebauer | τῇ πόλει} 
τοῖς ϑεοῖς Frb | ζαὐτῶν» γνώμην Fuhr | ποιήσει Wdn 
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Βούλομαι δὲ ὀλίγα ἑκατέρους ἀναμνήσας καταβαί. 

v&U, τούς Tt ἐξ ἄστεως καὶ τοὺς éx Πειραιῶς. ἵνα 

τὰς ὑμῖν διὰ τούτων γεγενημένας συμφορὰς παρα. 

δείγματα ἔχοντες τὴν ψῆφον φέρητε. καὶ πρῶτον μὲν 

ὕσοι ἐξ ἄστεώς ἐστε. σχέψασϑε ὅτι ὑπὸ τούτων οὕτω 

σφόδρα ἤρχεσϑε. ὥστε ἀδελφοῖς καὶ ὑέσι καὶ πολίταις 
ἠναγκάξεσϑε πολεμεῖν τοιοῦτον πόλεμον. ἐν ᾧ ἧττη- 

ϑέντες μὲν τοῖς νικήσασι τὸ ἴσον ἔχετε, νικήσαντες δ᾽ 

ἂν τούτοις ἐδουλεύετε. χαὶ τοὺς ἰδίους οἴχους οὗτοι 

μὲν [ἂν] ἐκ τῶν πραγμάτων μεγάλους ἐχτήσαντο. ὑμεῖς 

δὲ διὰ τὸν πρὸς ἀλλήλους πόλεμον ἐλάττους ἔχετε" 
συνωφελεῖσϑαι μὲν γὰρ ὑμᾶς οὐκ ἠξίουν. συνδιαβάλ- 

λεσϑαι δ᾽ ἠνάγκαξον. εἰς τοσοῦτον ὑπεροψίας ἐλϑόν- 

τες ὥστε οὐ τῶν ἀγαϑῶν κχοινούμενοι πιστοὺς ὑμᾶς 

ἐχτῶντο. ἀλλὰ τῶν ὀνειδῶν μεταδιδόντες εὔνους Govro 

εἶναι.  Gv9 ὧν ὑμεῖς νῦν ἐν τῷ ϑαρραλέῳ ὄντες. 

xc9' ὅσον δύνασϑε. καὶ ὑπὲρ ὑμῶν αὐτῶν καὶ ὑπὲρ 

τῶν éx Πειραιῶς τιμωρήσασϑε. | ἐνθυμηϑέντες μὲν 

ὅτι ὑπὸ τούτων ττυτυτυςυτν ὄντων ἤρχεσϑε. ἔνϑυ- 

μὠηϑέντες δὲ ὅτι μετ᾽ ἀνδρῶν νῦν ἀρίστων πολιτεύ-. 

εσϑε x«i τοῖς πολεμίοις μάχεσϑε καὶ περὶ τῆς πόλεως 

βουλεύεσϑε. ἀναμνησϑέντες δὲ τῶν ἐπικούρων. οὗς 

οὗτοι φύλακας τῆς σφετέρας ἀρχῆς καὶ τῆς ὑμετέρας 

δουλείας εἰς τὴν ἀχρόπολιν χατέστησαν. καὶ πρὸς 

ὑμᾶς μὲν ἔτι πολλῶν ὄντων εἰπεῖν τοσαῦτα λέγω. 

ὅσοι δ᾽ ἐκ Πειραιῶς ἐστε. πρῶτον μὲν τῶν ὕπλων 

99 διὰ τούτων C, διὰ τοῦτον X, διὰ τούτους Wdn 
93 ἂν del. Baiter | πραγμάτων] ἁρπαγμάτων Markl, ἅρπα- 
γῶν vel ταραχῶν Herw | ὀνειδιῶν X | εὖνοι Jebb | «δεῖν» εἶναι 
Dobr 94 πονηροτάτων Rs: πονηροτέρων X | σφετέρας 
Markl: ὑμετέρας X, ἑαυτῶν Tayl 95 πολλῶν ἐνόντων West 

92 

93 



96 

97 

98 
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ἀναμνήσϑητε. ὅτι πολλὰς μάχας ἐν τῇ ἀλλοτρίᾳ μαχε- 

σάμενοι οὐχ ὑπὸ τῶν πολεμίων ἀλλ᾽ ὑπὸ τούτων εἰρή- 

νης οὔσης ἀφῃρέϑητε τὰ ὕπλα, ἔπευϑ᾽ ὅτι ἐξεκηρύχϑητε 

μὲν ix τῆς πόλεως. ἣν ὑμῖν οἱ πατέρες παρέδοσαν. φεύ- 

γοντας δὲ ὑμᾶς ix τῶν πόλεων ἐξητοῦντο. &v9 ὧν óg- 

γίσϑητε μὲν ὥσπερ ὅτ᾽ ἐφεύγετε, ἀναμνήσθητε δὲ καὶ τῶν 

ἄλλων κακῶν ἃ πεπόνθατε vx αὐτῶν, ov τοὺς μὲν ἐκ 
τῆς ἀγορᾶς τοὺς δ᾽ ἐκ τῶν ἱερῶν συναρπάζοντες βιαίως 

ἀπέχτειναν., τοὺς δὲ ἀπὸ τέχνων χαὶ γονέων καὶ 
γυναιχῶν ἀφέλκοντες φονέας αὑτῶν ἠνάγκασαν γε- 

, M 3 ^ mM - , N » νέσϑαι καὶ οὐδὲ ταφῆς τῆς νομιζομένης εἴασαν τυχεῖν. 

ἡγούμενοι τὴν αὑτῶν ἀρχὴν βεβαιοτέραν εἶναι τῆς 

παρὰ τῶν ϑεῶν τιμωρίας. ὅσοι δὲ τὸν ϑάνατον διέ- 
qvyov, πολλαχοῦ κινδυνεύσαντες καὶ εἰς πολλὰς πό- 

λεις πλανηϑέντες καὶ πανταχόϑεν ἐχκηρυττόμενοι. ἐν- 

δεεῖς ὄντες τῶν ἐπιτηδείων. οἱ μὲν ἐν πολεμίᾳ τῇ 
πατοίδι τοὺς παῖδας καταλιπόντες. οἱ δ᾽ ἐν ξένῃ γῆ πατίᾷ 'OUS 5 7 $5 n yl» 

πολλῶν ἐναντιουμένων ἤλϑετε εἰς τὸν Πειραιᾶ. πολ- 

λῶν δὲ καὶ μεγάλων χινδύνων ὑπαρξάντων ἄνδρες 

ἀγαϑοὶ γενόμενοι τοὺς μὲν ἠλευϑερώσατε., τοὺς δ᾽ εἰς 
Χ 7 Δ. , Ὁ Δ 3 7 M , 

τὴν πατρίδα κατηγάγετε. εἰ δὲ ἐδυστυχήσατε καὶ τού- 

τῶν ἡμάρτετε. αὐτοὶ μὲν ἂν δείσαντες ἐφεύγετε μὴ 

πόάϑητε τοιαῦτα οἷα xci πρότερον. καὶ οὔτ᾽ ἂν ἱερὰ 

οὔτε βωιιοὶ ὑμᾶς ἀδικουμένους διὰ τοὺς τούτων τρό- 
, , E ι - PEN - ; ΄ὔ Ε πους ὠφέλησαν. ἃ καὶ τοῖς ἀδικοῦσι σωτήρια γίγνεται 

oi δὲ παῖδες ὑμῶν. ὅσοι μὲν ἐνθάδε ἦσαν. ὑπὸ τού- 

τὰ ὅπλα del. West, αὐτὰ Kayser | ἐξῃτοῦντο Cont: ἐζη- 
τοῦντο X 96 ἀπέκτειναν Rs: ἀπέκχτενον X5 | ἀφέλκοντες 
Rs: ἀφελόντες X 97 διεφύγετε Burger | τοὺς δ᾽] αὑτοὺς 
δ᾽ Rs 98 μὴ ἐπάϑετε Halm ὠφέλησεν Boblenz | σωτήρια 
ex σωτηρία à pr. m. corr. X 
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rov ἂν ὑβρίζοντο. oi δ᾽ ἐπὶ ξένης μικρῶν ἂν ἕνεκα 

συμβολαίων ἐδούλευον ἐρημίᾳ τῶν ἐπικουρησόντων. 

᾿Αλλὰ γὰρ οὐ τὰ μέλλοντα ἔσεσϑαι βούλομαι λέγειν. 99 

τὰ πραχϑέντα ὑπὸ τούτων οὐ δυνάμενος εἰπεῖν. οὐδὲ 

γὰρ ἑνὸς κατηγόρου οὐδὲ δυοῖν ἔργον ἐστίν. ἀλλὰ 
πολλῶν. ὕμως δὲ τῆς ἐμῆς προϑυμίας (οὐδὲν ἐλλέ- 

λειπται. ὑπέρ {τεῦ τῶν ἱερῶν, ἃ οὗτοι τὰ μὲν ἀπέ- 

δοντο τὰ δ᾽ εἰσιόντες ἐμίαινον, ὑπέρ τε τῆς πόλεως. 
ἣν μικρὰν ἐποίουν. ὑπέρ τε τῶν νεωρίων. ἃ καϑεῖλον. 

καὶ ὑπὲρ τῶν τεϑνεώτων. οἷς ὑμεῖς, ἐπειδὴ ξῶσιν 

ἐπαμῦναι οὐκ ἐδύνασϑε. ἀποθανοῦσι βοηϑήσατε. οἷ- 100 

μαι δ᾽ αὐτοὺς ἡμῶν τε ἀκροᾶσϑαι καὶ ὑμᾶς εἴσεσϑαι 

τὴν ψῆφον φέροντας. ἡγουμένους. ὅσοι μὲν ἂν τού- 

τῶν ἀποψηφίσησϑε. αὐτῶν ϑάνατον χατεψηφισμέ- 

νους ἔσεσϑαι. ὅσοι δ᾽ ἂν παρὰ τούτων δίκην λάβω- 

σιν, ὑπὲρ αὐτῶν {τὰς τιμωρίας πεποιημένους. 

Παύσομαι κατηγορῶν. ἀκηκόατε. ἑωράκατε. πεπόν- 

ϑατε, ἔχετε" δικάξετε. 

18. 

ΚΑΤᾺ ATOPATOT [ENAEIZXEQ2 .]. 

Προσήκει μέν. ὦ ἄνδρες δικασταί, πᾶσιν ὑμῖν 1 

τιμωρεῖν ὑπὲρ τῶν ἀνδρῶν οἱ ἀπέϑανον εὖνοι ὄντες 

99 μέλλοντα (ἂν) Kayser | εἰπεῖν del. Cob, εἰπεῖν {(ἅπαν- 
Herw, {πάντ᾽ » εἶπ. Wdn | οὐδὲν add. Canter, ante τῆς 

Wdn | c6 add. Sauppe | &] óv Cob 100 ἡμῶν Auger: ὑμῶν 
X | ἀκροάσεσϑαι Markl | εἴσεσϑαι) ὄὕψεσϑαι vel εἰσόψεσϑαι 
Hamaker | αὑτῶν Cob | κατεψηφισμένους ἔσεσϑαι Kayser: 
χαταφηφιεῖσθαι X, xors. φανήσεσϑιαι Scheibe, χατεφηφίσϑαι 
Baiter | αὑτῶν Cob | τὰς add. Franz | τιμωρίαν Rs | πεποιημέ- 
νους «{ ἔσεσϑαι ), Cob, {ς φανήσεσθαι Σ πεπ. Rs, πεποιημένοι 
ἔσονται Gebauer παύομαι Cont 

Or. XII. ἐνδείξεως del. Dobr, quamquam est apud 
Priscian. XVIII 233 et 263 Kr. 
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τῷ πλήϑει τῷ ὑμετέρῳ. προσήκει δὲ κἀμοὶ οὐχ ἥκιστα" 

χηδεστὴς γάρ μον ἣν Ζ]ιοονυσόδωρος καὶ ἀνεψιός. 

τυγχάνει οὖν ἐμοὶ ἡ αὐτὴ ἔχϑρα πρὺς ᾿Δ4γόρατον του- 

TOV» χαὶ τῷ πλήϑει τῷ ὑμετέρῳ ὑπάρχουσα ἔπραξε 
4 4 D 4 Ν 

γὰρ οὗτος τοιαῦτα, δι᾿ ἃ ὑπ’ ἐμοῦ νυνὶ εἰκότως 

μισεῖται. ὑπό τε ὑμῶν. ἐὰν ϑεὸς ϑέλῃ. δικαίως τιμω- 

ρηϑήσεται. ΖΙιονυσόδωρον γὰρ τὸν κηδεστὴν τὸν ἐμὸν 

καὶ ἑτέρους πολλούς. ὧν δὴ τὰ ὀνόματα ἀκούσεσϑε. 

ἄνδρας ὄντας ἀγαϑοὺς περὶ τὸ πλῆϑος τὸ ὑμέτερον. 

ἐπὶ τῶν τριάχοντα ἀπέχτεινε. μηνυτὴς κατ᾽ ἐχείνων 
΄ / N A 2 EN N ? NSCL 

γενόμενος. ποιήσας δὲ ταῦτα ἐμὲ μὲν ἰδίᾳ xoi ἕχα- 

στον τῶν προσηχόντων μεγάλα ἐζημίωσε. τὴν δὲ πό- 

Aw χοινῇ πᾶσαν τοιούτων ἀνδρῶν ἀποστερήσας οὐ 

μιχρά, ὡς ἐγὼ νομίξω. ἔβλαψεν. ἐγὼ οὖν. (ὦ; ἄνδρες 

δικασταί. δέκαιον x«i ὅσιον ἡγοῦμαι εἶναι xci ἐμοὶ 

καὶ ὑμῖν ἅπασι τιμωρεῖσθαι xc ὅσον ἕχαστος δύνα- 

ται χαὶ ποιοῦσι ταῦτα νομίζω ἡμῖν καὶ παρὰ ϑεῶν 

χαὶ παρ᾽ ἀνθρώπων ἄμεινον ἂν γίγνεσθαι. δεῖ δ᾽ 

ὑμᾶς. ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι. ἐξ ἀρχῆς τῶν πραγμάτων μᾶς, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, ἐξ ἀρχῆς τῶν πραγμ 
ἁπάντων ἀχοῦσαι. ἵν᾽ εἰδῆτε πρῶτον μὲν o τρόπῳ 
ὄψῳ ς , ΄ N Q sp EQ »" e ὑμῖν ἡ δημοκρατία κατελύϑη καὶ ὑφ᾽ Orov, ἔπειτα ᾧ 

f e LA e 2/22 , 2 ’ NOE CY, 

τρόπῳ οἱ ἄνδρες ὑπ᾽ yogérov ἀπέϑανον. x«i O τι 

ἀποϑνήσκειν μέλλοντες ἐπέσχηψαν᾽ ἅπαντα γὰρ ταῦτα 
οἱ M ? , [y AN M c , ? / ἀχριβῶς ἂν μαϑόντες ἥδιον xci ὁσιώτερον Ayogérov 

τουτουὶ χαταψηφίζοισϑε. ὅϑεν οὖν ἡμεῖς τε ῥᾷστα 

1 οὖν μοι X ὑπ᾽ ἐμοῦ (vs) Fuhr, sed cf. I 17 XXIII 3, 
ἐμοῦ μὲν six. ... ὑπὸ δ᾽ ὑμῶν Wdn | νυνὶ ante δικαίως 
transponit Herw 2 μηνυτὴς... γενόμενος del Roehl cf. 
8. 18 9. ὦ add. Markl 4 óro τρόπω Herw | ὑφ᾽ οἵου 
Wdn | καὶ ὅτι Rs An. IL 57: καὶ διότι X, καὶ δὴ ὅτι Tayl, καὶ 
δὴ καὶ ὅτι Hàberlin | &» transp. pone 4jótov Cob, vel pone γὰρ 
Gebauer | ὑμεῖς {τάχιστα vel σαφέστατα μ. Gebauer, ῥᾷστα 
ἡμεῖς re Fuhr 
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διδάξομεν xci ὑμεῖς μαϑήσεσϑε. ἐντεῦϑεν ὑμῖν ἄρξο- 

μαι διηγεῖσϑαι. 
Ἔπ δὴ ' e m e ec T ὃ 9 , G v2 M εἰδὴ γὰρ ci νῆες αἱ ὑμέτεραι διεφθάρησαν xci 

τὰ πράγματα {τὰν ἐν τῇ πόλει ἀσϑενέστερα ἐγεγένητο. 
, -" ΄ ri er —— e 

οὐ πολλῷ χρόνῳ ὕστερον αἵ vc νῆες αἱ “ακχεδαιμονίων 
NUN λ - 2 € s N c, 7 M 
ἐπὶ τὸν Πειραιᾶ ἀφικνοῦνται. xci ἅμα λόγον πρὸς 

“Δακεδαιμονίους περὶ τῆς εἰρήνης ἐγίγνοντο. ἐν δὲ 
— , , e , , , 9 τῷ χρόνῳ τούτῳ οἱ βουλόμενοι νεώτερα πράγματα ἐν 

τῇ πόλει γίγνεσϑαι ἐπεβούλευον, νομίζοντες κάλλιστον 
' ? , M , , ^ 9 €-— , , 

χαιρὸν εἰληφέναι xci μάλιστ᾽ Uv» ἐν τῷ τότε χρόνῳ 

τὰ πράγματα. ὡς αὐτοὶ ἐβούλοντο, κχαταστήσασϑαι. 

ἡγοῦντο δὲ οὐδὲν ἄλλο σφίσιν ἐμποδὼν εἶναι ἢ τοὺς 

τοῦ δήμου προεστηκότας xci τοὺς στρατηγοῦντας καὶ 

ταξιαρχοῦντας. τούτους οὖν ἐβούλοντο ἁμῶς γέ πῶς 

ἐκποδὼν ποιήσασϑαι. ἵνα ῥᾳδίως ἃ βούλοιντο διαπράτ- 

τοιντο. πρῶτον μὲν οὖν Κλεοφῶντι ἐπέϑεντο ἔχ τρόπου 

τοιούτου. ὅτε γὰρ ἡ πρώτη ἐχχλησία περὶ τῆς εἰρήνης 

ἐγίγνετο χαὶ οἱ παρὰ “αχεδαιμονίων ἥκοντες ἔλεγον. 

ἐφ᾽ οἷς ἕτοιμοι εἶεν τὴν εἰρήνην ποιεῖσϑαν “ακεδαι- 

μόνιοι. εἶ χατασχαφείη τῶν τειχῶν τῶν μαχρῶν ἐπὶ 

δέχα στάδια ἕχατέρου. τότε ὑμεῖς τε. ὦ ἄνδρες ᾿4ϑη- 
- , 3 » 5 , M M LA -A ναῖοι. ovx ἠνέσχεσϑε ἀκούσαντες περὶ τῶν τειχῶν τῆς 

κατασκαφῆς, Κλεοφῶν τε ὑπὲρ ὑμῶν πάντων ἀναστὰς 

ἀντεῖπεν ὡς οὐδενὶ τρόπῳ οἷόν τε εἴη ποιεῖν ταῦτα. 

μετὰ δὲ ταῦτα Θηραμένης. ἐπιβουλεύων τῷ πλήϑει τῷ 

ὑμετέρῳ. ἀναστὰς λέγει ὅτι. ἐὰν αὐτὸν ἕλησϑε περὶ 

9 τὰ add. Sauppe, ἐν del. Hamaker, ἐν τῇ πόλει del. Halb | 
τῆς pone περὶ del. Cob 6 εἰλ. ὡς μάλ. ἐν Fuhr | &v add. Auger, 
καὶ... χρόνῳ del. Kayser, £v... χρόνῳ del. Gebauer | καταστή- 
σεσϑαι Markl — 7 ἀμωσγέπως a pr. m. corr. ex ἄλλως y£ zog X* 
8 ἐφ᾽ οἷς ἠτιμοῖεν X, ἐφ᾽ οἵστισι Herw | ποιήσασϑαι Ortner | τῆς 
κατασκαφῆς del. Boblenz, περὶ... κατασκαφῆς del Herw 

ct 

-1 

9o 
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τῆς εἰρήνης πρεσβευτὴν αὐτοχράτορα. ποιήσειν ὥστε 

μήτε τῶν τειχῶν διελεῖν μήτε ἄλλο τὴν πόλιν ἐλαττῶ- 

σαι μηδέν" οἴοιτο δὲ καὶ ἄλλο τι ἀγαϑὸν παρὰ Δακε- 

10 δαιμονίων τῇ πόλει εὑρήσεσϑαι. πεισϑέντες δὲ ὑμεῖς 

εἴλεσϑε ἐκεῖνον πρεσβευτὴν αὐτοχράτορα. ὃν τῷ προ- 

τέρῳ ἔτει στρατηγὸν χειροτονηϑέντα ἀπεδοκιμάσατε. 

οὐ νομίζοντες εὔνουν εἶναι τῷ πλήϑει τῷ ὑμετέρῳ. 

11 ἐκεῖνος μὲν οὖν ἐλθὼν εἰς “ακεδαίμονα ἔμενεν ἐκεῖ 
πολὺν χρόνον. καταλιπὼν ὑμᾶς πολιορκουμένους. εἰδὼς 

τὸ ὑμέτερον πλῆϑος ἐν ἀπορίᾳ ἐχόμενον χαὶ διὰ τὸν 

πόλεμον καὶ τὰ κακὰ τοὺς πολλοὺς τῶν ἐπιτηδείων 

ἐνδεεῖς ὄντας. νομίζων. εἰ διαϑείη ὑμᾶς [ἀπόρως] 

ὥσπερ διέϑηκεν. ἀσμένως ὑποιαντινοῦν ἐθελῆσαι ἂν 

12 εἰρήνην ποιήσασϑαι. οἱ δ᾽ ἐνθάδε ὑπομένοντες καὶ 

ἐπιβουλεύοντες χαταλῦσαι τὴν δημοχρατίαν εἰς ἀγῶνα 

Κλεοφῶντα χαϑιστᾶσι. πρόφασιν μὲν ὅτι οὐκ ἦλθεν 
tig τὰ ὅπλα ἀναπαυσόμενος. τὸ δ᾽ ἀληϑὲς ὅτι ἀντεῖ- 

πεν ὑπὲρ ὑμῶν μὴ χαϑαιρεῖν τὰ τείχη. ἐχείνῳ μὲν 

χχχιτ] οὖν δικαστήριον παρασκευάσαντες καὶ εἰσελϑόντες οἱ 

βουλόμενον ὀλιγαρχίαν καταστήσασϑαι ἀπέχτειναν ἐν 

13 τῇ προφάσει ταύτῃ. Θηραμένης δὲ ὕστερον ἀφικνεῖ- 

ται ἔχ “ακεδαίμονος. προσιόντες δ᾽ αὐτῷ τῶν τε 

στρατηγῶν τινες x«l τῶν ταξιάρχων. ὧν ἣν Στρομ- 

βιχίδης καὶ Διονυσόδωρος. καὶ | ἄλλοι τινὲς τῶν πολι- 

9 ποιήσει. Steph, πείσει Francken | ὥστε «ἐκείνους Kayser 
ὑφελεῖν Cob — 10 o? νομίξοντες.... ὑμετέρῳ del. Gebauer 
11 ἔμενεν X: ἔμεινεν cum libro C post Bekkerum editores 
plerique | τὰ κατὰ τοὺς X, τὰ (τούτου) κακὰ vel τἄλλα κακὰ Rs, 
τὰ {κατ᾽ αὐτὸν κακὰ West, τὰ (rob πολέμου» κακὰ Gebauer, 
τὰ {τούτῳ ἑπόμενα» κακὰ Fuhr, qui confert VI 47, Isocr. 
V 102 | ἐνδεεῖς estin X* | ἀπόρως del. Kayser | ἀσμένους Cob | 
19 ἐπὶ τῇ προφάσει. post Reiskium Baiter 19 στρατηγῶν 
Markl: στρατιωτῶν X 
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τῶν εὐνοοῦντες ὑμῖν. ὥς γ᾽ ἐδήλωσεν ὕστερον. ἠγα- 
νάχτουν σφόδρα. ἦλϑε γὰρ φέρων εἰρήνην τοιαύτην. 

ἣν ἡμεῖς ἔργῳ μαϑόντες ἔγνωμεν" πολλοὺς γὰρ τῶν 
πολιτῶν καὶ ἀγαϑοὺς ἀπωλέσαμεν. καὶ αὐτοὶ ὑπὸ τῶν 

τριάχοντα ἐξηλάϑημεν. ἐνῆν γὰρ ἀντὶ μὲν τοῦ ἐπὶ 

δέχα στάδια τῶν μαχρῶν τειχῶν διελεῖν ὅλα τὰ μαχρὰ 

τείχη διασχάψαι. ἀντὶ δὲ τοῦ ἄλλο τι ἀγαϑὸν τῇ πό- 

λει εὑρέσθαι τάς τε ναῦς παραδοῦναι “ακεδαιμονίοις 

χαὶ τὸ περὶ τὸν [Π|ειραιᾶ τεῖχος περιελεῖν. ὁρῶντες 

δὲ οὗτοι οἱ ἄνδρες ὀνόματι μὲν εἰρήνην λεγομένην, 

τῷ δ᾽ ἔργῳ τὴν δημοχρατίαν χαταλυομένην. οὐχ ἔφα- 
σαν ἐπιτρέψειν ταῦτα γενέσϑαι. οὐκ ἐλεοῦντες. ὦ 

ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι. τὰ τείχη. εἶ πεσεῖται. οὐδὲ κηδόμε- 

vov τῶν νεῶν. εἰ “αχεδαιμονίοις παραδοθήσονται 

(οὐδὲν γὰρ αὐτοῖς τούτων πλέον ἢ ὑμῶν ἕχάστῳ 

προσῆκεν). ἀλλ᾽ αἰσθόμενοι ἔχ τοῦ τρόπου τούτου τὸ 
ὑμέτερον πλῆϑος χαταλυϑησόμενον. οὐδ᾽. ὥς φασί 

τινες. οὐκ ἐπιϑυμοῦντες εἰρήνην γίγνεσϑαι. ἀλλὰ βου- 

λόμενοι βελτίω ταύτης εἰρήνην τῷ δήμῳ τῷ ᾿4ϑηναίων 

ποιήσασϑαι. ἐνόμιξον δὲ δυνήσεσϑαι. καὶ ἔπραξαν ἂν 

ταῦτα, εἰ μὴ ὑπ᾽ ᾿Δγοράτου τουτουὶ ἀπώλοντο. γνοὺς 

δὲ ταῦτα Θηραμένης xci οἱ ἄλλοι οἱ ἐπιβουλεύοντες 

ὑμῖν. ὅτι εἰσί τινὲς οἱ κωλύσουσι τὸν δῆμον καταλυ- 

εὖνοι ὄντες Cob | ys pone ὡς del Dobr | ἐδήλωσεν 
Frb: ἐδήλωσαν X | οἵαν ἡμεῖς Cob | ἐγνώκαμεν Kappeyne 
14 ἐνῆν Halb: ἦν X | κατασκάψαι Bekker, sed cf. Plut. 
Pyrrh. 33 | vois ante «x. habet X, del. Pertz, τοῖς Alcx. del. 
Fuhr, τοῖς “πολεμίοις Wdn 15 εἰρήνην γενομένην Hirschig, 
eto. γιγνομένην post Rauchensteinum Wdn, sio. μὲν λεγομένην 
(deleta voce ὀνόματι) Gebauer | ἐπιτρέψειν Steph: ἐπιτρέψαι 
X νηῶν X | πλεῖον X 16 τῷ Δ. Fuhr: ζ 
Francken | ταῦτα deleverit Gébauer 17 ταῦτα] ἐκ τούτων 
Hamaker, del. Bremi, ἐνταῦϑα West 
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ϑῆναι χαὶ ἐναντιώσονται περὶ τῆς ἐλευϑερίας, εἵλοντο. 

πρὶν τὴν ἐχχλησίαν τὴν περὶ τῆς εἰρήνης γενέσϑαι. 

τούτους πρῶτον εἰς διαβολὰς καὶ χινδύνους κατα- 

στῆσαι. ἵνα μηδεὶς ἐχεῖ ὑπὲρ τοῦ ὑμετέρου πλήϑους 

ἀντιλέγοι. ἐπιβουλὴν οὖν τοιαύτην ἐπιβουλεύουσι. 

πείϑουσι γὰρ ᾿Ζγόρατον τουτονὶ μηνυτὴν κατὰ τῶν 

στρατηγῶν καὶ τῶν ταξιάρχων γενέσϑαι. οὐ συνειδότα 

ἐκείνοις. ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι. οὐδέν (οὐ γὰρ δήπου 

ἐχεῖνοι οὕτως ἀνόητοι ἦσαν καὶ ἄφιλοι. ὥστε περὶ τη- 

λιχκούτων ἂν πραγμάτων πράττοντες Ayógerov ὡς πι- 

στὸν χαὶ εὔνουν. δοῦλον χαὶ ἐκ δούλων ὄντα. παρε- 

χάλεσαν). ἀλλ᾽ ἐδόκει αὐτοῖς οὗτος ἐπιτήδειος εἶναι 

μηνυτής. ἐβούλοντο οὖν ἄκοντα δοχεῖν αὐτὸν καὶ μὴ 

ἑχόντα μηνύειν. ὅπως πιστοτέρα ἡ μήνυσις φαίνοιτο. 

ὡς δὲ ἑκὼν ἐμήνυσε. καὶ ὑμᾶς οἶμαι ἔκ τῶν πεπραγ- 
μένων αἰσϑήσεσϑαι. εἰσπέμπουσι γὰρ εἰς τὴν βου- 

λὴν [τὴν πρὸ τῶν τριάχοντα βουλεύουσαν] Θεόκριτον 

τὸν τοῦ ᾿Ελαφοστίχτου χαλούμενον᾽ ὃ δὲ Θεόκριτος 

οὗτος ἑταῖρος ἣν τῷ ᾿Δ4γοράτῳ καὶ ἐπιτήδειος. ἡ δὲ 

βουλὴ X» πρὸ τῶν τριάχοντα βουλεύουσα διέφϑαρτο 

καὶ ὀλιγαρχίας ἐπεϑύμει. ὡς οἷόν τε μάλιστα. τεχμή- 

ὑπὲρ τῆς ἐλ. Markl | εἵλοντο] προείλοντο Dobr, sed cf. 
Aesch. I 107 | τὴν περὶ τῆς πολιτείας West, del. Frb | τού- 
τους Markl: τοῦτον X | πρῶτον} πρότερον West 18 ξυνει- 
δότα X | οὐ γὰρ... παρεκάλεσαν sunt apud Priscian. XVIII 
p. 233 Kr. | οὕτως ἐχεῖνοι Prisc | ἄφιλοι] ἄϑλιοι Nauck, ἁπλοῖ 
Vollgratf l ἂν om. Prisc Ιπράττοντες del. Rs 19 πιστο- 
τέρα ἡ μήνυσις φαίνοιτο Francken: πιστότερα ὑμῖν ὑποφαί- 
γοιτο X, in quibus bzo- del. Dobr; πιστ. οὕτω φαίν. Kayser, 
σπιστ. εἰπεῖν φαίν. Sauppe, πιστ. ἃ μηνύοι φαίν. P. Müller, πι- 
στότερος ὑμῖν ὑποφ. Bartelt | εἰσπέμπουσι Dobr: ἐκπέμπουσι 
Χ τὴν. . βουλεύουσαν del. Sluiter | καλουμένου Baumeister 
20 ἡ add. Rs | πρὸ... βουλεύουσα del. Jacobs | οἷόν τὲ 
Hamaker: ἴστε X, ἔνι prop. Gebauer 
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ριον δέ oi γὰρ πολλοὶ oi ἐξ ἐκείνης τῆς βουλῆς τὴν 

ὑστέραν βουλὴν {τὴν ἐπὶ τῶν τριάκοντα ἐβούλευον. 

τοῦ δ᾽ ἕνεχα ταῦτα λέγω ὑμῖν; (v εἰδῆτε, ὅτι τὰ ψη- 

φίσματα «τὰ ἐξ ἐκείνης τῆς βουλῆς οὐκ ἐπ᾽ εὐνοίᾳ 

τῇ ὑμετέρᾳ ἀλλ᾽ ἐπὶ χαταλύσει τοῦ δήμου τοῦ ὑμε- 

τέρου ἅπαντα ἐγένετο. καὶ ὡς τοιούτοις οὖσιν αὐτοῖς 

τὸν νοῦν προσέχητε. εἰσελθὼν δὲ εἰς ταύτην τὴν 

βουλὴν ἐν ἀπορρήτῳ Θεόχριτος μηνύει ὅτι συλλέγον- 

ταί τινες ἐναντιωσόμενοι τοῖς τότε καϑισταμένοις πρόά- 

γμασι. τὰ μὲν οὖν ὀνόματα οὐχ ἔφη αὐτῶν ἐρεῖν καϑ' 

ἕχαστον᾽ ὕρχους τὲ γὰρ ὀμωμοχέναι τοὺς αὐτοὺς ἐκχεί- 

γοις. καὶ εἶναι ἑτέρους οἱ ἐροῦσι τὰ ὀνόματα. αὐτὸς 

δὲ οὐκ ἄν ποτε ποιῆσαι ταῦτα. καίτοι εἶ μὴ ἐκ παρα- 

σκευῆς ἐμηνύετο. πῶς οὐκ ἂν ἠνάγχασεν ἣ βουλὴ 

εἰπεῖν τὰ ὀνόματα Θεόκριτον xci μὴ ἀνώνυμον τὴν 

μήνυσιν ποιήσασϑαι; νυνὶ δὲ τοῦτο τὸ ψήφισμα ψη- 

φίξεται. 

*PHPIZMA. 

᾿Επειδὴ τοίνυν τοῦτο τὸ ψήφισμα ἐψηφίσϑη. κατέρ- : 

χονται ἐπὶ τὸν ᾿“γόρατον εἰς τὸν ΠΙειραιᾶ oi αἷρε- 

ϑέντες τῶν βουλευτῶν. χαὶ περιτυχόντες αὐτῷ ἐν 
ἀγορᾷ ἐζήτουν ἄγειν. παραγενόμενος δὲ Νικίας καὶ 

Νιχομένης χαὶ ἄλλοι τινές. ὁρῶντες τὰ πράγματα οὐχ 

ὑστέραν Tayl: ὑμετέραν X | τὴν add. Rs, ἐπὶ τῶν τριά- 
χοντα del Dobr|& add. Bekker | οὐκ ἐπ᾽ Foertsch: οὐκέτι 
X | ἡμετέρου X* | ἐγένετο Markl: ἐλέγετο X | τοιούτοις οὐκ 
οὖσι X, (ovx del. Markl), τοῦτο σκοποῦσι Wdn | (ui προσέ- 
χητὲ C, (5ocov» προσεχ. Rs 91 ταῦτα pone καίτοι 81 in- 
sequentis transponit Francken, τοῦτο malit Hs 922 ἐμήνυε 
malit Rs | ψηφίξεται Scheibe: ψηφίσετε X, ψηφίσατο C, ἐψη- 
φίσατο Rs | lemma in margine X 93 αἱρεθέντες Hs: 
διαιρεθέντες X, δέχα «ig. Wdn | ἐν {τῇ &y. Rs 

LxsrAs. Ed. maior. 10 
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οἷα βέλτιστα ἐν τῇ πόλει | ὄντα. ἄγειν uiv τὸν "Ayó- 

ρατον οὐκ ἔφασαν προήσεσϑαι. ἀφῃροῦντο δὲ xai 

ἠγγυῶντο [καὶ ὡμολόγουν) παρέξειν εἰς τὴν βουλήν. 

γραψάμενοι δὲ οἱ βουλευταὶ τὰ ὀνόματα τῶν &yyvo- 

μένων xci κωλυόντων. ἀπιόντες ᾧὥχοντο εἰς ἄστυ. ὃ 

δὲ "A4yógerog καὶ οἱ ἐγγυηταὶ καϑίζουσιν ἐπὶ τὸν βω- 

μὸν Μουνιχίασιν: ἐπειδὴ δὲ ἐκεῖ ἧσαν. ἐβουλεύοντο 

τί χρὴ ποιεῖν. ἐδόχει οὖν τοῖς ἐγγυηταῖς καὶ τοῖς 

ἄλλοις ὕπασιν ἐχποδὼν ποιήσασϑαι τὸν ᾿Ζγόρατον 

ὡς τάχιστα. «ci παρορμίσαντες δύο πλοῖα | Μουνιχία- 

σιν] ἐδέοντο αὐτοῦ παντὶ τρόπῳ ἀπελϑεῖν ᾿ἀϑήνηϑεν. 

χαὶ αὐτοὶ ἔφασαν συνεχπλευσεῖσϑαι. ἕως τὰ πράγματα 

χατασταίη. λέγοντες ὅτι. εἰ κομισϑείη εἰς τὴν βουλήν. 

βασανιζόμενος ἴσως ἀναγκασθήσεται ὀνόματα εἰπεῖν 

᾿ϑηναίων ὧν ἂν ὑποβάλωσιν οἱ βουλόμενοι κακόν τι 

ἐν τῇ πόλει ἐργάξεσϑαι. ταῦτα ἐχείνων δεομένων 

χαὶ παρασχευασάντων πλοῖα xci αὐτῶν ἑτοίμων ὄντων 

συνεχπλεῖν. οὐκ ἠϑέλησε πείϑεσϑαι αὐτοῖς ᾿Δγόρατος 

οὑτοσί. χαίτοι. ὦ ᾿Δ4γόρατε. εἰ μή τί σοι ἣν παρε- 
σχευασμένον χαὶ ἐπίστευες μηδὲν καχὸν πείσεσϑαι. 

πῶς οὐχ ἂν ὥχου xci πλοίων παρεσκευασμένων καὶ 

τῶν ἐγγυητῶν ἑτοίμων ὄντων σοι συνεχπλεῖν:; ἔτι γὰρ 

οἷόν τέ σοι ἦν. xci οὔπω ἡ βουλή σου ἐχράτει. ἀλλὰ 

μὲν δὴ οὐχ ὅμοιά γε Gol καὶ ἐκείνοις ὑπῆρχε. πρῶ- 

προήσεσϑαι Rs: προσήσεσϑαι X | καὶ ὧμολ. del. Halb, 
pone δὲ transpon. Haeberlin | παράξειν Cob 34 τὸ ὄνομα 
τῶν X καὶ κωλ. del. Halb, καὶ διακωλ. Wdn | ἀνιόντες Bake | 
ἐκεῖ ἦσαν Taylor: ἐκίνησαν X, ἐκάϑισαν C, ἱκετηρίαν ἔϑεσαν 
Wdn | ποιήσασϑαι Foertsch: ποιῆσαι X — 25 Μουνιχίασιν 
del. Dobr | συνεχπλεύσεσϑθαι Cob | ὑπο θβάλωσιν est im XS$ | | 
26 (rà) πλοῖα Wdm | d ἐπίστευες) o ἐπίστ. Hirschig cf. 
8 28, o καὶ ἐπίστ. Wdn | {τῶν» πλοίων Wdn 97 ἀλλὰ 
γὰρ δὴ Rs, ἀλλὰ μὴν Bake | ὕμοια γάρ σοι Cob 
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rov uiv γὰρ ᾿4ϑηναῖοι ἦσαν ὥστε οὐχ ἐδέδισωαν βασα. 
νισϑῆναι" ἔπειτα πατρίδα σφετέραν αὐτῶν χαταλιπόν- 

δ’ 5: - M - c , 
τες ἕτοιμον ἦσαν συνεχπλεῖν μετὰ σοῦ. ἡγησάμενοι 

ταῦτα μᾶλλον λυσιτελεῖν ἢ τῶν πολιτῶν πολλοὺς καὶ 

ἀγαϑοὺς ὑπὸ σοῦ ἀδίκως ἀπολέσθαι. σοὶ δὲ πρῶτον 
M S: - 

μὲν κίνδυνος ἦν βασανισϑῆναι ὑπομείναντι. ἔπειτα οὐ 

πατρίδα ἂν σαυτοῦ κατέλιπες" ὥστ᾽ ἐκ παντὸς τρόπου 

σοὶ μᾶλλον ἢ ἐκείνοις ἐχπλεῦσαι συνέφερεν. εἶ μή τι 

ἣν ᾧ ἐπίστευες. νῦν δὲ ἄχων μὲν προσποιεῖ. ἑχὼν 
M ἢ e 

δὲ πολλοὺς καὶ ἀγαϑοὺς AO9qva(ov ἀπέχτεινας. ὡς 

δὲ παρεσκευάσθη ἅπαντα ἃ ἐγὼ λέγω. καὶ μάρτυρές 

εἶσι καὶ αὐτὸ τὸ ψήφισμά σου τὸ τῆς βουλῆς κατα- 

μαρτυρήσει. 
(MAPTTPEZX» ΨΗΦΙΣΜΑ. 

᾿Επειδὴ τοίνυν τοῦτο τὸ ψήφισμα ἐψηφίσϑη καὶ 

ἦλθον οἱ ἐκ τῆς βουλῆς Μουνιχίαξε. ἑκὼν ἀνέστη 

"Ayógeurog ἀπὸ τοῦ βωμοῦ" καίτοι νῦν ys βίᾳ φησὶν γόρατος ! 7 x 
ἀφαιρεϑῆναι. ἐπειδὴ δὲ εἰς τὴν βουλὴν ἐχομίσϑησαν. 

ἀπογράφει ᾿4γόρατος πρῶτον μὲν τῶν αὑτοῦ ἐγγυητῶν 

τὰ ὀνόματα, ἔπειτα τῶν στρατηγῶν καὶ τῶν ταξιάρχων. 

ἔπειτα δὲ καὶ ἄλλων τινῶν πολιτῶν. ἡ δὲ ἀρχὴ αὕτη 

τοῦ παντὸς καχοῦ ἐγένετο. ὡς δὲ ἀπέγραψε τὰ ὀνό- 

ματα, οἶμαι μὲν καὶ αὐτὸν ὁμολογήσειν" εἰ δὲ μή; ἐπ᾽ 
3 / EAS 90971 9 , 3 ΄ , αὐτοφώρῳ ἐγὼ αὐτὸν ἐξελέγξω. ᾿4πόκριναι δή μοι. 

μὲν γὰρ Mehler: μέν γε X, ἐκεῖνοι (vel oi) μέν γε πρῶτον 
μὲν Gebauer | ἐδεδίεσαν X | πατρίδα {τὴν σφ. vel ἔπειτα τὴν σφ. 
Francken | κατέλιπες Hirschig: ἀπέλιπες X, ἐξέλιπες Wdn 
28 προσποιῇ X | ὡς δὲ Taylor: ὥστε X | ἅπαντα ἢ ἐγὼ hs | 
cov τὸ Rs: otro X, αὐτοῦ τὸ post Taylorum Sauppe, τοῦτο τὸ 
post Taylorum Wdn | μάρτυρες add. Markl. y. in margine 
habet X 30 ἐκομίσϑη Markl | Ἀγόρατος del. Herw, £xo- 
μίσϑη, αὐτὸς ἀπογρ. Wdn | ἡ uiv ἀρχὴ Gebauer, ἦν δ᾽ ἀρχὴ 
et κακοῦ (0» Wdn 

10* 

29 

30 
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(EPOTHEIX.) 

᾿Εβούλοντο τοίνυν. ὦ ἄνδρες δικασταί. ἔτι πλειό- 

νῶν αὐτὸν τὰ ὀνόματα ἀπογράψαι (οὕτω σφόδρα ἔορ- 

ooro ἡ βουλὴ κακόν τι ἐργάξεσϑαι). (xci) αὐτὸς οὐχ 

ἐδόχει αὑτῷ ἅπαντα τἀληϑῆ πῶ κατηγορηκέναι. τού- 
τους μὲν οὖν ἅπαντας ἑχὼν ἀπογράφει, οὐδεμιᾶς αὐτῷ 

ἀνάγχης οὔσης. [μετὰ τοῦτο προδαπογράφει érégovg 

τῶν πολιτῶν.) ἐπειδὴ δὲ ἡ ἐχκλησία Μουνιχίασιν ἐν 

τῷ ϑεάτρῳ ἐγίγνετο. οὕτω σφόδρα τινὲς ἐπεμελοῦντο 

ὕπως x«i ἐν τῷ δήμῳ περὶ τῶν στρατηγῶν xci τῶν 

ταξιάρχων μήνυσις γένοιτο (περὶ δὲ τῶν ἄλλων ἀπέ- 

yox ἐν vij βουλῇ [μήνυσις] μόνῃ γεγενημένη). ὥστε 

καὶ ἐχεῖ παράγουσιν (αὐτὸν εἰς τὸν δῆμον. Καί μοι 

ἀπόχριναι. ὦ ᾿Δγόρατε: ἀλλ᾽ οἶμαί σε ἔξαρνον γενή- 

σεσϑαι ἃ ἐναντίον ᾿4ϑηναίων ἁπάντων ἐποίησας. 

C(EPOTHIZ.) 

Ὁμολογεῖ μὲν χαὶ αὐτός. ὅμως δὲ καὶ τὸ ψήφισμα μολογεῖ μὲν χαὶ αὐτός. ὅμως ἠφισμ 

ὑμῖν τοῦ δήμου ἀναγνώσεται. 

titulum add. 81 αὐτὸν Tayl: αὐτοὶ X'^ καὶ add. Sauppe, 
αὐτὸς vulg: ἐργάξεσϑαι αὐτόν. οὐκ Χ', ἔργ. αὐτὸν (ὥστ᾽ Σ ovx C, 
foy. ὥστ᾽ οὐκ P. Müller, oy. ὥστε καὶ οὑτοσὶ οὐκ Kayser, £oy. καὶ 
οὐκ idem, ἐργ. καὶ οὗτος οὐκ Rauch, ἐργ. οὗτος (vel Ayóoeros) 
γὰρ οὐκ Frb, οὐκ oov ἐδ. Wdn, αὐτὸν... κατηγορηκέναι del. 
Herw, οὕτω σφόδρα... ἐργάζξεσϑαι deleverit Gebauer | αὑτῷ 
scripsi: αὐτοῖς X |μετὰ. -. πολιτῶν del Dobr. cf. 8 56 
32 μήνυσις del. Bremi | μόνῃ Frb (μόνη Rs. μόνον Hauch): 
μὲν ἡ X. del. Bremi, qui legit (75 ἐν τῇ βουλῇ γεγενημένη, ἡ 
γε) γενημένη Dobr.. περὶ Ὁ γεγενημένη del. Poppelreuter | 
exei] ἐχεῖσε Kayser αὐτὸν add. Gebauer, τοῦτον Herw, Ayó- 
ρατον παράγουσιν Wdn | εἰς τὸν δῆμον del. Reuss | ἀλλ 
(o?x» Scheibe, ἀλλ (ovx ἂν» Jacobs, οὐ γὰρ ἂν οἶμαι Rs | 
γενήσεσϑαι (vel (ἂν γενέσθαι) Markl: γενέσθαι XM titulum 
add. C 33 uiv (oov vel δὴ) Rs | τὸ φήφισμα Markl: τὰ 
ψηφίσματα X | {τὰν τοῦ ὃ. Rs 
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| ΨΗΦΙΣΜΑ. 

Ὅτι μὲν ἀπέγραψεν "Ayógerog οὑτοσὶ τῶν ἀνδρῶν 

ἐχείνων τὰ ὀνόματα. καὶ τὰ ἐν τῇ βουλῇ καὶ τὰ ἐν 

τῷ δήμῳ. καὶ ἔστι φονεὺς ἐκείνων. σχεδόν τι oiuct 

ὑμᾶς ἐπίστασθαι" ὡς τοίνυν ἁπάντων τῶν καχῶν ci- 

τιος τῇ πόλει ἐγένετο καὶ οὐδ᾽ ὑφ᾽ ἑνὸς αὐτὸν προ- 
΄ 3 - SPSN a CPU 9 , 3 / 

σήκχει ἐλεεῖσϑαι. ἐγὼ οἶμαι ὑμῖν ὃν κεφαλαίοις ἀποὺ εί- 

ἕξειν. ἐπειδὴ γὰρ ἐκχεῖνοι συλληφϑέντες ἐδέϑησαν. | 34 
, M e , ? Ἁ , MJ e , τότε χαὶ ὁ “ύσανδρος sig τοὺς λιμένας τοὺς ὑμετέ- 

ρους εἰσέπλευσε. καὶ αἱ νῆες αἱ ὑμέτεραι “αχεδαιμο- 
, M Ἁ , , * e víoug παρεδόϑησαν. καὶ τὰ τείχη κατεσκάφη. καὶ oi 

τριάχοντα κατέστησαν. χαὶ τί οὐ τῶν δεινῶν τῇ πό- 

λει ἐγένετο; ἐπειδὴ τοίνυν oi τριάχοντα κατεστάϑησαν 35 
3 , - 2 , , a , 2 - 

εὐϑέως χρίσιν τοῖς ἀνδράσι τούτοις ἐποίουν tv τῇ 

βουλῇ. ὃ δὲ δῆμος ,&v τῷ δικαστηρίῳ ἐν δισχιλίοις" 

ἐψήφιστο. Καί μοι ἀνάγνωϑι τὸ ψήφισμα. 

ΨΉΦΙΣΜΑ. 

Ἅ 9 

Ei μὲν οὖν ἐν τῷ δικαστηρίῳ ἔχρ ίνοντο.. ῥᾳδίως 36 
4 

L] 

ἂν écQtovro: ἅπαντες γὰρ ἤδη ἐγνωκότες ἦτε οὗ ἣν 
Lx v , :] e DEC EU 2 - 5$ 

χαχοῦ T πόλις. ἐν Q οὐδὲν ἔτι ὠφελεῖν &Óvvact)c: 

νῦν δ᾽ εἰς τὴν βουλὴν αὐτοὺς τὴν ἐπὶ τῶν τριάχοντα 

φηφίσματα in titulo Rs | τὰ utrumque quod est ante ἐν 
del. Rs An. II 58, τὰ (uiv» £v τῇ p. » τὰ δὲ ἔν Boblenz | émi- 
δείξειν Wdn 34 κατεσκάφη καὶ hs: κατεσκάφησαν X il οἱ 
τριάκοντα κατέστησαν del Dobr, sed cf. And. I 80 τί οὐ 
τῶν δεινῶν Sauppe: τοιοῦτον δεινὸν X 95 κατέστησαν 
Scheibe | ἐν τῷ δικαστηρίῳ del. West | ἐφψήφιστο Naber: 
ἐψηφίσατο X | titulum in margine X 36 ἔτι (6220 ποιοῦν- 
τὲς ὠφελεῖσϑαι ἐδ. Wdn, sed. cf. $ 93, οὐδὲν {ἂν ἐνελίπετε 
ῦτι cg. Fuhr, νῦν δ᾽ ἐφ᾽ ῳ οὐδὲν D ὠφελεῖν δύναισϑε εἰς 

Francken, ἐν à... ἐδύνασϑε pone εἰσάγουσιν transpon. post 
Taylorum Gebauer | τὴν ἐπὶ τῶν τριάκοντα del. Dobr 
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» D c MN , , 9 , rr 2 

εἰσάγουσιν. ἡ δὲ χρίσις τοιαύτη ἐγίγνετο. οἵαν xci 
δ » , ' 2 ΄ e N ^ , 9 , ὑμεῖς αὐτοὶ ἐπίστασϑε. oi μὲν γὰρ τριάχοντα éxd- 

ὅηντο ἐπὶ τῶν βάϑρων. οὗ νῦν οἱ πρυτάνεις καϑέ- 

ζονται δύο δὲ τράπεξαι ἐν τῷ πρόσϑεν τῶν τριάχοντα 

ἐχείσϑην᾽ τὴν δὲ ψῆφον οὐχ εἰς καδίσκους ἀλλὰ φα- 
iJ 2 ' ^ 'e , ^f , ^ νερὰν ἐπὶ τὰς τραπέζας ταύτας ἔδει τίϑεσϑαι. τὴν 

μὲν χαϑαιροῦσαν ἐπὶ τὴν ὑστέραν, ὥστε éx τίνος τρό- 

που ἔμελλέ τις αὐτῶν σωϑήσεσϑαι; ἑνὶ δὲ λόγῳ, ὅσοι 

εἰς τὸ βουλευτήριον [ἐπὶ τῶν τριάκοντα ] εἰσῆλθον 

χριϑησόμενοι. ἁπάντων ϑάνατος χατεγιγνώσχετο καὶ 

οὐδενὸς ἀπεψηφίσαντο. πλὴν ᾿4γοράτου τουτουί" τοῦ- 

τον δὲ ἀφεῖσαν ὡς εὐεργέτην Óvrc ἵνα δὲ εἰδῆτε ὡς 

πολλοὶ ὑπὸ τούτου τεϑνᾶσι. βούλομαι ὑμῖν τὰ ὀνό- 

uere αὐτῶν ἀναγνῶναι. 

(ONOMATA.» 

᾿Επειδὴ τοίνυν. ὦ ἄνδρες δικασταί, ϑάνατος αὐτῶν 
vh * »"»v , * ? , , 

κατεγνώσθη καὶ ἔδει αὐτοὺς ἀποϑνῃσκχειν. μεταπέμ- 

πονται εἰς τὸ δεσμωτήριον ὃ μὲν ἀδελφήν. ὃ δὲ μη- x τ 5 h ΠΝ i gv, μη 
, [d P » ς Jj er $: c DA 

τέρα. ὁ δὲ γυναῖκα, ὁ δ᾽ ἥ τις ἣν ἑκάστῳ αὐτῶν 

προσήκουσα. ἵνα τὰ ὕστατα ἀσπασάμενοι τοὺς αὑτῶν 

οὕτω τὸν βίον τελευτήσειαν. xci δὴ καὶ Ζιονυσόδω- 

οος μεταπέμπεται τὴν ἀδελφὴν τὴν ἐμὴν εἰς τὸ δεσμω- 

τήριον. γυναῖχα ἑαυτοῦ οὖσαν. πυϑομένη δ᾽ ἐχείνη 

97 τραπέζα Cob | καδδίσκους X | τὴν μὲν (ἐπὶ τὴν πρώ- 
την, τὴν δὲν καϑαιροῦσαν C, in quibus ἀπολύουσαν pone μὲν 
interponit Jebb, σῴζουσαν P. Müller; τὴν δὲ σώζουσαν ἐπὶ τὴν 
προτέραν pone ὑστέραν inserit Aldus, προτέραν. τὴν δὲ σῴώζου- 
σαν ἐπὶ τὴν pone ἐπὶ τὴν add. West, (ἐπὶ τὴν μὲν καϑαι- 
ροῦσαν, (σῴζουσαν δ᾽ » ἐπὶ τὴν ὑστέραν Wdn; τὴν μὲν... 
ὑστέραν del. Kayser 38 ἐπὶ τῶν τριάκοντα del. Sauppe | 
titulum add. € 99 ἀδελφὴν Rs: ἀδελφὸν X | ὁ δ᾽ ante 
ἥτις del. Herw 40 εἰς τὸ δεσμωτήριον del. Halb 
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ἀφικνεῖται. μέλαν τε ἱμάτιον ἠμφιεσμένη... ὡς 

εἰχὺς qv ἐπὶ τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς τοιαύτῃ συμφορᾷ χεχρη- 
, 3 , * € 3 “ M 9 M , 

μένῳ. ἐναντίον δὲ τῆς ἀδελφῆς τῆς ἐμῆς zfwvvoó- 

δῶρος τά τὲ οἰκεῖα τὰ αὑτοῦ διέϑετο ὕπως αὐτῷ ἐδόκει. 
' x2 , M Ἵ rr e “, * 

χαὶ περὶ ᾿Δ4γοράτου τουτουὶ ἔλεγεν ὅτι (ol) αἴτιος ἣν 
- , * 9 ’ὔ 9 M ^ ,ὕ 

τοῦ ϑανάτου. καὶ ἐπέσκηπτεν ἐμοὶ καὶ Ζ΄ιονυσίῳ του- 

TOL, τῷ ἀδελφῷ τῷ αὑτοῦ. xcL τοῖς φίλοις πᾶσι τιμω- 

ρεῖν ὑπὲρ αὑτοῦ ᾿4γόρατον" καὶ τῇ γυναικὶ τῇ αὑτοῦ 

ἐπέσκηπτε. νομίζων αὐτὴν κυεῖν ἐξ αὑτοῦ. ἐὰν γένηται 

αὐτῇ παιδίον. φράξειν τῷ γενομένῳ ὅτι τὸν πατέρα 

αὐτοῦ ᾿Δγόρατος ἀπέχτεινε. καὶ κελεύειν τιμωρεῖν ὑπὲρ 

αὑτοῦ ὡς φονέα ὄντα. ὡς οὖν ἀληϑῆ λέγω. μάρτυ- 
ρας τούτων παρέξομαι. 

ΜΑΡΤΎΡΕΣ. 

Οὗτοι μὲν τοίνυν. ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι. ὑπ᾽ ᾽4γο- 
Qírov ἀπογραφέντες ἀπέϑανον: ἐπειδὴ δὲ τούτους 

ἐχποδὼν ἐποιήσαντο οἱ τριάκοντα. σχεδὸν οἶμαι ὑμᾶς 

ἐπίστασθαι ὡς πολλὰ καὶ δεινὰ μετὰ ταῦτα τῇ πόλει 

ἐγένετο. ὧν οὗτος ἁπάντων αἴτιός ἐστιν ἀποκτείνας 

ἐχείνους. ἀνιῶμαι μὲν οὖν ὑπομιμνήσκων τὰς γεγενη- 
, N - ΄ E) , DEA / eo £5 μένας συμφορὰς τῇ πόλει. ἀνάγκη δ᾽ ἐστίν, ὦ ἄνδρες 

δικασταί, ἐν τῷ παρόντι χαιρῷ. ἵν᾿ εἰδῆτε ὡς σφόδρα 

τε del Rs, τὸ Markl|lacunam ind. Rs, qui supplet καὶ 
δακρύουσα vel δεδακρυμένη, καὶ ἀποκειραμένη Kayser, καὶ 
κεχαρμένη P. Müller, καὶ χλάουσα Fuhr, καὶ Boblenz | ἀνδρὶ 
(T0» αὑτῆς Herw, αὐτὴς del. Es — 41 τὰ αὑτοῦ del. Herw 
τουτουί Cob: τούτου X | οἱ add. West, s «αὐτῷ» Cob 
τουτωί Cob: τούτω .X 49 χύειν X | ἐὰν (c ρρὲν» Halb 
cf. Ar. Eccl. 549 | γίγνηται Wdn, qui in x esse . γένηται aut 
γίνηται“ dicebat | τῷ] τούτῳ ἀνδρὶ Anon. Mnem. i 336, αὐτῷ 
ἀνδοὶ Hamaker, ἀνδρὶ αὐτῷ P. Müller — 43 ὑπ᾽ corr. ex ὑπὲρ 
a pr. m. X5 | ἐπειδὴ Fuhr: ἐπεὶ X σχεδόν {τι Herw 

41 

42 

48 

44 
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46 
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ὑμῖν ἐλεεῖν προσήχει ᾿Δγόρατον. ἴστε uiv γὰρ τοὺς 
9 - E M , -* zT 
€x Σαλαμῖνος τῶν πολιτῶν χομισϑέντας. οἷον ἦσαν 

καὶ ὅσοι. καὶ οἴῳ ὀλέϑρῳ ὑπὸ τῶν τριάκοντα ἀπώλοντο" 

ἴστε δὲ τοὺς ἐξ ᾿Ελευσῖνος. ὡς πολλοὶ ταὐτῇ συμφο- 

QG ἐχρήσαντο μέμνησθε δὲ καὶ τοὺς ἐνθάδε διὰ τὰς 

ἰδίας ἔχϑοας ἀπαγομένους sig τὸ δεσμωτήριον" ot οὐ- 

δὲν χαχὺν τὴν πόλιν ποιήσαντες ἠναγχάζοντο αἰσχί- 

στῳ καὶ ἀχλεεστάτῳ ὀλέϑρῳ ἀπόλλυσϑαι. οἱ μὲν γο- 

νέας σφετέρους αὐτῶν] πρεσβύτας χαταλείποντες. ot 

ἤλπιζον ὑπὸ τῶν σφετέρων αὐτῶν παίδων γηροτροφη- 

ϑέντες., ἐπειδὴ τελευτήσειαν τὸν βίον. ταφήσεσϑαι. | οἱ 

δὲ ἀδελφὰς ἀνεχδότους. οἱ δὲ παῖδας μιχροὺς πολλῆς 

ἔτι ϑεραπείας δεομένους" οὕς, ὦ ἄνδρες δικασταί. ποί- 

αν τινὰ οἴεσϑε γνώμην περὶ τούτου ἔχειν. ἢ ποίαν 
^ μ᾿ - , , 2199 / , , 

τινὰ Gv ψῆφον ϑέσϑαι. εἰ ἐπ᾽ ἐκείνοις γένοιτο. ἀπο- 

στερηϑέντας διὰ τοῦτον τῶν ἡδίστων; ἔτι δὲ v& τείχη 

ὡς χατεσχάφη καὶ ci νῆες τοῖς πολεμίοις παρεδόϑη- 

σαν x«i {τὰ νεώρια καϑηρέϑη καὶ “αχεδαιμόνιοι 

τὴν ἀχρόπολιν ἡμῶν εἶχον xci ἡ δύναμις ἅπασα τῆς 

πόλεως παρελύϑη. ὥστε μηδὲν διαφέρειν τῆς ἐλαχίστης 
, ^ , » M , ij 287 2 

[πόλεως τὴν πόλιν]. πρὸς δὲ τούτοις τὰς ἰδίας {οὐ- 

44 supra ἐλεεῖν recentiore manu μὴ additum in X, οὐκ 
add. Rs | ταὐτῇ post West Frb: ταύτῃ τῇ X 45 σφετέ- 
ρους αὐτῶν del. Dobr | καταλείποντες Hamaker: καταλι- 
πόντες X παίδων del. Wdn | ot ἤλπιξ 0E ταφήσεσϑαι 
del. Hamaker | τελευτήσαιεν X 40 γένοιτο Tayl: γένοιντο 
ΧΊ ἴστε δὲ τὰ Scheibe, ὡς del. Rauch, ἔτι δὲ (ἴστε) τὰ .. XXL 
ζὡςΣ αἱ νῆες Gebauer, τείχη ὦμῶς κατ. άπ, τείχη ὅλα κατ. 
cf. 8 14 Herw | τὰ add. Rs | ὑμῶν cum Reiskio editores ple- 
rique πόλεως τὴν πόλιν del. Bake, τὴν πόλιν del. Markl, 
πόλεως τὴν μεγίστην Gebauer, πόλεως τὴν πρότερον μεγίστην 
Wdn, ἔτι δὲ... τὴν πόλιν del. Hamaker 41 τούτοις (xal) 
τὰς malit Rs | οὐσίας deest in XC, est apud. Aldum, τὰ 
ἴδια Foertsch, τὰς οἰκίας Wdn 
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σίας» ἀπωλέσατε. χαὶ τὸ τελευταῖον συλλήβδην ἅπαν- 

τες ὑπὸ τῶν τριάχοντα ἔχ τῆς πατρίδος ἐξηλάϑητε. 
- 5 - e 3 QU E ) ? ΄ 3 » 

ταῦτα ἐχεῖνοι οἱ ἀγαϑοὶ ἄνδρες αἰσϑόμενοι οὐχ ἔφα- 
P] / N ? e E Y , 

σαν ἐπιτρέψειν τὴν εἰρήνην. ὦ ἄνδρες δικασταί, ποι- 

ἠσασϑαι o0g σύ. ᾿4γόρατε. βουλομένους ἀγαϑόν τι 

πρᾶξαι τῇ πόλει ἀπέχτεινας. μηνύσας αὐτοὺς [τῇ πό- 

λει] ἐπιβουλεύειν τῷ πλήϑει τῷ ὑμετέρῳ. καὶ αἴτιος 

εἰ ἁπάντων τῇ πόλει τῶν χαχῶν τῶν γεγενημένων. 

νῦν οὖν μνησϑέντες χαὶ τῶν ἰδίων ἕχαστος δυστυχη- 

μάτων χαὶ τῶν χοινῶν τῆς πόλεως τιμωρεῖσϑε τὸν 

αἴτιον τούτων. 

Θαυμάξω δ᾽ ἔγωγε. ὦ ἄνδρες δικασταί. ὅ τί ποτε 

τολμήσει πρὸς ὑμᾶς ἀπολογεῖσθαι: δεῖ γὰρ αὐτὸν 
2 » 6 3 , - 3 M , , 2 

ἀποδεῖξαι ὡς οὐ χατεμήνυσε τῶν ἀνδοῶν τούτων οὐὸ 

αἴτιος αὐτοῖς ἐστι τοῦ ϑανάτου. (ἀλλ᾽ ov»x ἂν δύναιτο 

οὐδέποτε [ἀποδεῖξαι]. πρῶτον μὲν γὰρ τὰ ψηφίσματα 

αὐτοῦ τὰ ἐκ τῆς βουλῆς καὶ {τὸ τοῦ δήμου χαταμαρ- 

τυρεῖ. διαρρήδην ἀγορεύοντα ..περὶ ὧν ᾿4γόρατος κατεί- 

ρηκεν."" ἔπειτα ἡ χρίσις. ἣν ἐχρίϑη ἐπὶ τῶν τριάχοντα 

καὶ ἀφείϑη. διαρρήδην λέγει. ..διότις φησίν ..ἔδοξε 
τἀληϑῆ εἰσαγγεῖλαι.“ Καί μοι ἀνάγνωϑι. 

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ. ΤΝΩΣΙΣ. [ΓΡΑΦΑΙ] 

ἐπιτρέψειν (vel οὐκ (ἂν ἔφ.) Dobr: ἐπιτρέψαι X |ταῦ- 
d . . . 48 γεγενημένων del. Hamaker 48 βουλομένους 

βουλόμενος X!, βουλόμενός γε Ziel | πρᾶξαι, τὴν πόλιν 
ΤΡ Ιτῇ πόλει del. Jacobs, τῇ βουλῇ Rs, αὐτοὺς... ὑμε- 
τέρῳ del. Dobr, τῷ zx. τῷ ὑμ. del. Vanderheid 49 ἀλλ᾽ 
οὐκ ἂν cf. IV '5 ; XII 51 Cont, qui deinde pro οὐδέποτε egit 
οὐδὲ: κἂν X, ὃ οὐκ ἂν lib. Vindob, ὕπερ οὐκ ἂν C, τὸ δ᾽ οὐκ 
ἂν Gebauer, τοῦτο δ᾽ οὐκ ἂν Fuhr, ἀλλὰ ταῦτ᾽ οὐκ Gv Wdn | 
ἀποδεῖξαι del. Scheibe 50 ἐκ del. Bake τὸ add. Cob ad 
Hyper. Epit. p. 56 | titulos in margine habet X | ΨΗΦΙΣ- 
MATA del Wecklein | KPLELE West| ΓΡΑΦΑ͂Ι del. West 

49 

50 
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154 ATZXIOT Ont3: 

Ὡς μὲν οὖν οὐκ ἀπέγραψεν. οὐδενὶ τρόπῳ δύναιτ᾽ 

ἂν ἀποδεῖξαι" δεῖ τοίνυν αὐτὸν ὡς δικαίως ἐμήνυσε 

ταῦτα ἀποφαίνειν. δρῶν αὐτοὺς πονηρὰ καὶ οὐκ ἐπι- 

τήδεια τῷ δήμῳ τῷ ὑμετέρῳ πράττοντας. οἴομαι (δ᾽ 
1 4 j! 4 4 D 9C 0 S. μ 2 

οὐδ᾽ ἂν τοῦτο αὐτὸν ἐπιχειρῆσαι ἀποδεικνύναι. οὐ 

γὰρ δήπου. εἴ τι χαχὸν τὸν δῆμον τὸν ᾿4ϑηναίων 
2 , e , , ^ , ki! εἰργάσαντο. οἱ τριάκοντα, δεδιότες μὴ καταλυϑείη ἂν 

ὁ δῆμος. τιμωροῦντες ὑπὲρ τοῦ δήμου ἂν αὐτοὺς 

ἀπέχτειναν, ἀλλ᾽ οἶμαι πολὺ τοὐναντίον τούτου. 

᾿4λλ᾽ ἴσως φήσει ἄκων τοσαῦτα κακὰ ἐργάσασϑαι. 
DN ^ ? 5 ἊΣ 2 / 925Q0 3p 
di δ᾽ οὐκ οἶμαι. ὦ ἄνδρες δικασταί. οὐδ᾽ ἐάν τις 

μᾶς ὡς μάλιστα ἄκων μεγάλα καχὰ ἐργάσηται. ὧν 

E οἷόν τε γενέσθαι ἐστὶν ὑπερβολήν. οὐ τούτου 
er , - Ὁ - 93 , 5 V M 2 
ἕνεχα οὐ δεῖν ὑμᾶς ἀμύνεσθαι. εἴτα δὲ x«i ἐκείνων 

μὠέμωνησϑε. ὅτι ἐξῆν ᾿Ζ“γοράτῳ τουτωί. πρὶν εἰς τὴν μέμνησϑε, ἣν ᾿Δγοράτῳ rovrot, πρὶν εἰς τὴ 
βουλὴν κομισϑῆναι. ὅτ᾽ ἐπὶ τοῦ βωμοῦ ἐκάϑητο Mov- 

νιχίασι. σωθῆναι" καὶ γὰρ πλοῖα παρεσκεύαστο χαὶ 

(ol» ἐγγυηταὶ ἕτοιμοι ἦσαν συναπιέναι. χαίτοι εἰ 

ἐχείνοις ἐπείϑου χαὶ ἡϑέλησας ἐχπλεῦσαι μετ᾽ ἐκείνων, 
1971285 “1 TORNON MN ἢ , ? 74 9 , 

οὔτ ἂν ExOv οὔτε ἄχων τοσούτους ϑηναίξων ἀπε- 
ere: Ne 

κτείνας νῦν δὲ πεισϑεὶς ὑφ᾽ ὧν τότε ἐπείσϑης. εἰ τῶν 

91 ταῦτα del Scheibe, πάντας Hs, τοῦτο Rauch 

δ᾽ add. Steph: abest a Χο: « ἀλλ᾽ » οἴομαι οὐδ᾽  Wdn 
τοῦτο Steph: τοῦτον X, τοῦτό y Hs, τοιοῦτον Wdn τὸν 
Fuhr: τῶν X | καταλυϑ' είη d» Markl: καταλυϑείησαν X | 
δεδιότες. . . δῆμος del Dobr | ἀπέκτειναν ἂν αὐτούς 
malit Gebauer | τούτου] τοῦτον Dekker 52 μεγάλα 
del. Dobr, τοιαῦτα vel τοσαῦτα vel τηλικαῦτα malit Gebauer, 
ἐργάσηται {καὶ ov Cob | ὑπερβολὴν Steph: ὑπερβολή X | οὐ 
ante τούτου del. Dobr | ἐκείνου Herw, ἐκεῖνο West | u£uvqod s 
Tayl: μεμνῆσϑαι X, εἶτα δεῖ καὶ £x. μεμυνῆσϑαι Cont | ἐξῆν ἃ 
pr. m. ex é&ó» X5 | rovro Cob: τούτω X | {τὰν πλοῖα 
Wdn | oí add. Markl 959 ἐπίϑου Cob | AS9qveitov lib. 
Vindob: ἀϑηναίως X, ᾿ϑηναίους vulg 
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στρατηγῶν χαὶ τῶν ταξιάρχων τὰ ὀνόματα μόνον si- 

ποις. μέγα τι Gov παρ᾽ αὐτῶν διαπράξεσθαι. οὔχουν 

τούτου ἕνεκα δεῖ σε παρ᾽ ἡμῶν συγγνώμης τινὸς τυχεῖν, 

ἐπεὶ οὐδὲ ἐχεῖνοι παρὰ σοῦ οὐδεμιᾶς ἔτυχον. ovg σὺ 

ἀπέχτεινας. καὶ Ἱππίας μὲν ὁ Θάσιος xci Ξενοφῶν 

ὁ Καριδεύς. οἱ ἐπὶ τῇ αὐτῇ αἰτίᾳ τούτῳ ὑπὸ τῆς 
βουλῆς μετεπέμφϑησαν. οὗτοι μὲν ἀπέϑανον, ὃ μὲν 

στρεβλωϑείς. Ξενοφῶν. ὁ δὲ Ἱππίας οὕτω. διότι οὐκ 

ἄξιοι ἐδόκουν τοῖς τριάχοντα σωτηρίας εἶναι (οὐδένα 

γὰρ ᾿Δ4ϑηναίων ἀπώλλυσαν) ᾿Αγόρατος δὲ ἀφείϑη. 

διότι ἐδόχει ἐκείνοις τὰ ἥδιστα πεποιηκέναι. 

᾿Αχκούω δ᾽ αὐτὸν καὶ εἰς Μενέστρατον ἀναφέρειν 

τι περὶ τῶν ἀπογραφῶν τούτων. τὸ δὲ τοῦ Mezve- 

στράτου πρᾶγμα τοιοῦτον ἐγένετο. ὁ Μενέστρατος οὗ- 

τος ἀπεγράφη ὑπὸ τοῦ ᾿4γοράτου καὶ συλληφϑεὶς ἐδέ- 

δετο᾽ | 4γνόδωρος δ᾽ ἣν ᾿“μφιτροπαιεύς. δημότης τοῦ 

ΜΜενεστράτου. Κριτίου κηδεστὴς τοῦ τῶν τριάχοντα. 

οὗτος οὖν. ὅτε ἡ ἐχκλησία Πουνιχίασιν ἐν τῷ ϑεάτρῳ 

ἐγίγνετο. ἅμα μὲν βουλόμενος τὸν Μεαχνέστρατον co- 

ϑῆναι. ἅμα δὲ ὡς πλείστους ἀπογραφέντας ἀπολέσϑαι. 

παράγει αὐτὸν εἰς τὸν δῆμον. καὶ εὑρίσκονται αὐτῷ 

χατὰ τὸ ψήφισμα τουτὶ ἄδειαν. 

διαπράξεσθαι Markl: διαπράξασϑαι X | εἰ... εἰπὼν 
μέγα... διαπράξασϑαι, οὔκουν Bake | τινὸς Dobraeo suspe- 
ctum, malit οὐδ᾽ ἡστινοσοῦν | ἔτυχον ζῥαστώνης) Kayser 
54 Καριδεὺς (vel Καρυεὺς vel Καμιρεὺς) Bergk: καριεὺς X, 
᾿Ικαριεὺς Palmer | Ξενοφῶν del Cob | pone otro lacunam 
ind. Scheibe, quae non est in X*', οὕτως (og ἴστε Rauch, 
ζἀποτυμπανισϑεὶς ) οὕτω Wdn, ὁ uiv... οὕτω cum Kaysero 
delevit Gebauer — 55 τι del. Francken | ἀπογραφῶν Auger: 
γραφῶν X | ὁ Μεν. del. Herw | τῶν (pone τοῦ) in paginae 
initio repetivit X | οὗτος Dobr: οὑτοσί X | £v μουνυχίασιν X | 
εὑρίσκονται Rs: εὑρίσκων τε X 

54 



οι cs 

156 ATZXIOT Or. 13. 

ΨΉΦΙΣΜΑ. 

Ἐπειδὴ δὲ τοῦτο τὸ ψήφισμα ἐγένετο. μηνύει ὃ 

Μενέστρατος καὶ προσαπογράφει ἕτέρους τῶν πολιτῶν. 

τοῦτον μέντοι οἱ μὲν τριάχοντα ἀφεῖσαν ὥσπερ ᾿4γό- 

ρατον τουτονί, δόξαντα τἀληϑῆ εἰσαγγεῖλαι, ὑμεῖς δὲ 

πολλῷ χρόνῳ ὕστερον λαβόντες ἐν δικαστηρίῳ ὡς 

ἀνδροφόνον ὄντα. ϑάνατον δικαίως καταψηφισάμενοι 

τῷ δημίῳ παρέδοτε καὶ ἀπετυμπανίσϑη. καίτοι εἶ 

ἐχεῖνος ἀπέϑανεν. 1 που ᾿Δγόρατός γε δικαίως ἀπο- 

ϑανεῖται. ὅς γε τόν ve Μενέστρατον ἀπογράψας αἴτιος 

ἐχείνῳ ἐστὶ τοῦ ϑανάτου. x«i τοῖς ὑπὸ Μενεστράτου 

ἀπογραφεῖσι τίς αἰτιώτερος ἢ ὃ elg τοιαύτην ἀνάγχην 

ἐχεῖνον χαταστήσας:; 

᾿Ανόμοιος δέ μοι Óoxei ᾿Ζ“ριστοφάνει γενέσϑαι τῷ 

Χολλήδῃ. ὃς ἐγγυητὴς τότε τούτου ἐγένετο xol τὰ 

πλοῖα παρασκευάσας Μουνιχίασιν ἕτοιμος ἦν συνεχ- 

πλεῖν μετὰ τούτου. χαὶ τό γε ἐπ’ ἐκεῖνον εἶναι ἐσώ- 

Onus, x«i οὔτ᾽ ἂν ᾿“ϑηναίων οὐδένα ἀπώλεσας οὔτ᾽ 

ἂν αὐτὸς σὺ εἰς τοιούτους κινδύνους χατέστης" νῦν 

δὲ χαὶ τὸν σωτῆρα τὸν σαυτοῦ ἐτόλμησας ἀπογράψαι. 

καὶ ἀπογράψας (ἀπέχτεινας » χαὶ ἐχεῖνον χαὶ τοὺς 

ἄλλους ἐγγυητάς. τοῦτον μέντοι ὡς οὐ χαϑαρῶς 

titulus abest a X! 50 τοῦτον μὲν τοίνυν Dobr | τἀληϑῆ 
Auger: ἀληϑῆ X δικαίως ante ἐκεῖνος (8 51) transpon. Scheibe | 
δημίῳω Schott: δήμω X, δημοσίῳ Heinrich — 57 ἐχεῖνος ζδικαί- 
og» Rs | γε δικαίως] γε πολὺ δικαιότερον Rs, ζσφόδραν γε 
p Kayser, δὲς δικ. Dryander Ιὅς γὲ Toup: ὥστε X |v& pone 
ἐχείνῳ transpon. Rs | ἀπογραφεῖσι. τίς γὰρ {ἂν ἄλλος sim» Rs 
98 χολλίδῃ X ἐπ᾽ ἐχείνω Scaliger, sed Prisc. inst. XVIII 263 
Kr. accusativum tuetur: καὶ TÓ γε ἐπ᾽ ἐκεῖνον (om. εἶναι) 
ἐσώϑης ὅ9 ἀπέκτεινας add. Jacobs, ἐπέτριψας (loco vocis 
ἀπογράψας) Rs, éroÀu. ἀπολέσαι, καὶ ἀπέγράψας Dobr, καὶ 
&zoyo. ... ἐγγ. del. Frb, καὶ £x.... £yy. del. Gebauer | τοῦτο 
μέντοι ΧΕ χαϑαρῶς Tayl: χαλῶς X 

ἫΝ 
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᾿Αϑηναῖον ὄντα ἐβούλοντό τινες βασανισϑῆναι. καὶ 

τουτὶ τὸ ψήφισμα τὸν δῆμον ἀναπείϑουσι ψηφίξεσϑαι. 

ΨΗΦΙΣΜΑ. 

Μετὰ τοῦτο τοίνυν προσιόντες τῷ ᾿Δ4ριστοφάνει οἱ 

πράττοντες τότε τὰ πράγματα ἐδέοντο αὐτοῦ χατειπεῖν 

x«l σῴζεσθαι. xci μὴ κινδυνεύειν ἀγωνισάμενον τῆς 

ξενίας τὰ ἔσχατα παϑεῖν. ὁ δὲ οὐχ ἔφη οὐδέποτε" 
οὕτω χρηστὸς ἣν xcL περὶ τοὺς δεδεμένους καὶ περὶ 
τὸν δῆμον τὸν ᾿4ϑηναίων. ὥστε εἵλετο μᾶλλον ἀπο- 

ϑανεῖν ἢ χατειπεῖν xci ἀδίκως τινὰς ἀπολέσαι. ἐχεῖς- 

vog μὲν τοίνυν xci ὑπὸ σοῦ ἀπολλύμενος τοιουτοσὶ 

ἐγένετο |xei Ξενοφῶν ὁὃὁ στρεβλωϑεὶς καὶ ᾿Ἱππίας ὃ 

Θάσιος] σὺ δ᾽ οὐδὲν τοῖς ἀνδράσιν ἐχείνοις Gvva- 

δώς. πεισϑεὶς δὲ ὡς σύ γε. ἐὰν ἐχεῖνοι, ἀπόλωνται. 

μεϑέξεις τῆς τότε πολιτείας χαϑισταμένης. ἀπέγρα- 

φὲς καὶ ἀπέχτεινας ᾿ϑηναίων πολλοὺς καὶ ἀγαϑούς. 

Βούλομαι δ᾽ ὑμῖν. ὦ ἄνδρες δικασταί. ἐπιδεῖξαι 

oiov ἀνδρῶν ὑπ᾽ 'Ayogébrov ἀπεστέρησϑε. si μὲν 

οὖν (Cuyj» πολλοὶ ἦσαν. x«9' ἕχαστον ἂν περὶ αὐτῶν 

ἠχούετε., νῦν δὲ συλλήβδην περὶ πάντων. οἱ μὲν γὰρ 

στρατηγήσαντες ὑμῖν πολλάχις μείζω τὴν πόλιν τοῖς 

διαδεχομένοις στρατηγοῖς παρεδίδοσαν: οἱ δ᾽ ἑτέρας 

μεγάλας ἀρχὰς ἄρξαντες χαὶ τριηραρχίας πολλὰς τρι- 

titulus ἃ X! abest, add. Rs 60 οὐδέποτε (ποιήσειν) 
Rs | τὸν Fuhr: τῶν X 61 καὶ (αὐτὸς ὑπὸ hs, κακῶς ὑπὸ 
Wdn, ὁ ὑπὸ Kayser le καὶ... Θάσιος del. Dobr (καὶ ὁ ξεν. 
X) | τότε Markl: τε X | τότε καϑ'. πολ. Herw | ἀπέγραφες 
Tayl: ἀπεγράφης X. ἀπέγραψας Fuhr | ἀπέχτεινες Wdn 
62 οὖν μὴ Gebauer: οὐ X, οὖν οὐ C, o? (vel καὶ) εἰ μὲν οὐ 
Rs, οἱ εἰ μὴ πάνυ Wdn | πάντων (£oó vel ἀκούσετε» Hs | 
στρατηγοῖς del. Dobr | παρέδοσαν Francken 

60 

61 
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ηραρχήσαντες οὐδεπώποτε ὑφ᾽ ὑμῶν οὐδεμίαν αἰτίαν 

αἰσχρὰν ἔσχον. οἱ δ᾽ αὐτῶν περιγενόμενοι καὶ Go- 

ϑέντες. οὺἣς οὗτος μὲν ἀπέχτεινεν ὁμοίως καὶ ϑά- 

νατος αὐτῶν κατεγνώσϑη. 1 δὲ τύχη χαὶ ὃ δαίμων 

περιεποίησε --- φυγόντες γὰρ ἐνθένδε καὶ [οὐ συλ- 

ληφϑέντες δὲ οὐδὲ ὑπομείναντες τὴν xoícw,] κατελ- 

ϑόντες ἀπὸ Φυλῆς τιμῶνται ὑφ᾽ ὑμῶν ὡς ἄνδρες 

ἀγαϑοὶ ὄντες. 

Τούτους μὲν τοιούτους ὄντας ᾿Δγόρατος τοὺς μὲν 

ἀπέχτεινε. τοὺς δὲ φυγάδας ἐντεῦϑεν ἐποίησε, τίς ὧν 

αὐτός; δεῖ γὰρ ὑμᾶς εἰδέναι ὅτι δοῦλος χαὶ ἐκ δού- 

λῶν ἐστίν. ἵν᾽ εἰδῆτε οἷος ὧν ὑμᾶς ἐλυμαίνετο. τού- 

τῷ μὲν γὰρ πατὴρ ἣν Εὐμάρης. ἐγένετο δὲ ὁ Εὐμάρης 

οὗτος Νικοχλέους καὶ ᾿Αντιχλέους. Καί μοι ἀνάβητε 

μάρτυρες. 

MAPTTPEZX. 

[Πάντα τοίνυν. ὦ ἄνδρες δικασταί. ὅσα κακὼ xa 

αἰσχρὰ καὶ τούτῳ καὶ τοῖς τούτου ἀδελφοῖς ἐπιτετής- 

δευται. πολὺ ἂν εἴη &£gyov λέγειν. περὶ δὲ Gvxogav- 
, er (x 5t / 257 - 9 , 

τίας. ὅσας οὗτος ἢ δίκας ἰδίας συκοφαντῶν ἐδικάξετο 

πώποτε οὐδ ὑφ᾽ X, sed οὐδ᾽ ἃ pr. m. deletum Χ", οὐ- 
δὲεπ. οὐδεμίαν ὑφ᾽ ὑμῶν Boblenz, οὐδὲπ. οὐδ᾽ ὑφ᾽ ἑνὸς οὖδεμ. 
Wdn. 63 περιγίγνονται σωθέντες Herw | qs Los Lipsius: 
ὠμῶς X | x«l... κατεγνώσϑη del. Halb | γὰρ pone φυγόν- 
τες del. Rs, τ΄ Wdn | οὐ... κρίσιν del. Kayser, καὶ et δὲ 
del. Frb, ᾿συλληφϑέντες ys Scheibe 64 τούτους μέντοι 
C | à» ὑμᾶς] ὧν ὁ in versus initio ἃ man. sec. restituta 
X»f | rovrol uiv Sauppe Εὐμάρης Steph: εὐμαρής X 
88 65. 66 del. Hamaker, defendit Sauppe, pone 8 68 transpo- 
nit Bake (sed v. rovrov ἕχαστος 8 69), pone 8 69 transp. Held- 
mann, intercidisse plura in his dicit Wdn 65 πάντα 
Jacobs: πολλὰ X, τἄλλα Dobr, μὲν add. Gebauer ἔργον εἴη 
Sauppe | ἰδίας del. Wdn 

MEME s oda eub bm smt fuc d cm 
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ἢ γραφὰς ὅσας ἐγράφετο ἢ ἀπογραφὰς ἀπέγραφεν. 

οὐδέν us δεῖ x«0' ἕχαστον λέγειν. συλλήβδην γὰρ. 

ὑμεῖς ἅπαντες xal ἐν τῷ δήμῳ καὶ ἐν τῷ δικαστηρίῳ 

συχοφαντίας | αὐτοῦ κατέγνωτε xcl ὦφλεν ὑμῖν uv- 

ρίας δραχμάς. ὥστε τοῦτο μὲν ἱκανῶς ὑπὸ ὑμῶν 

ἁπάντων μεμαρτύρηται. γυναῖχας τοίνυν τῶν πολι- 

τῶν τοιοῦτος ὧν μοιχεύειν x«i διαφϑείρειν ἐλευϑέ. 

ρας ἐπεχείρησε, καὶ ἐλήφϑη μοιχός: καὶ τούτου 

ϑάνατος ἡ ζημία ἐστίν. Ὡς δὲ ἀληϑῆ λέγω. μάρτυ- 

ρας χάλει. 
MAPTTPEX.] 

5 

Ἦσαν τοίνυν οὗτοι. ὦ ἄνδρες δικασταί. τέτταρες 

ἀδελφοί. τούτων εἷς μὲν ὃ πρεσβύτατος ἐν Σικχελίᾳ 

παραφρυχτωρευόμενος τοῖς πολεμίοις ληφϑεὶς ὑπὸ 

“αμάχου ἀπετυμπανίσϑη" ὃ δὲ ἕτερος εἰς Κόρινϑον 

μὲν ἐντευϑενὶ ἀνδράποδον ἐξήγαγεν. ἐκεῖϑεν δὲ παι- 

δίσχην αὖϑις ἐξάγων ἁλίσκεται. καὶ ἐν τῷ δεσμω- 

τηρίῳ δεδεμένος ἀπέϑανε" τὸν δὲ τρίτον Φαινιππίδης 

ἐνθ δε λωποδύτην ἀπήγαγε. καὶ ὑμεῖς χρίναντες 

αὐτὸν ἐν τῷ διχαστηρίῳ xci καταγνόντες αὐτοῦ ϑά- 

νάτον ἀποτυμπανίσαι παρέδοτε. ὡς δὲ ἀληϑῆ λέγω. 
καὶ αὐτὸν οἶμαι ὁμολογήσειν τοῦτον xci μάρτυρας 

παρέξομαι. 

ὅσας (pone γραφὰς) del. Rs | συχοφαντίαν Cob | ὦφλεν 
Sauppe: ὥφλησεν Χ 66 τοῦτό μοι Dobson | ἱκανῶς 
Bekker: κακῶς X | μαρτ. {μοι κάλει Wdn 61 οὗτοι] 
τούτῳ Dake | πρεσβύτατος Bake: πρεσβύτερος X Suid, 
qui s. παραφρυχτωρευόμενος et φρυχτὸς habet τούτων... 
ἄπετ. omissa voce μέν | τοῖς πολ. del. Francken | ἕτερος] δεύ- 
τερος Herw | αὖϑι s secundum Reiskium Am.II 61 Es αὖ- 
τὸς (vel ἀστὸς) Xf, ἀστῆς C, αὐτόσε Frb | ἐξάγων Es: ἐξαγαγὼν 
Χ 68 Φαινιππίδης Cont: φαινιππίδην X | ἐνθάδε 
Markl: ἐνθένδε X | παρέξομαι West: παρεξόμεθα X 

[or] c. 
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MAPTTPEX. 

Πῶς οὖν οὐχ ἅπασι προσήχει ὑμῖν τούτου χατα- 

ψηφίζεσθαι: εἰ γὰρ τούτων ἕχαστος Óv ἕν ἁμάρτημα 

ϑανάτου ἠξιώϑη. ἢ που τοῦ γε πολλὰ ἐξημαρτηκότος 

xci δημοσίᾳ εἰς τὴν πόλιν καὶ ἰδίᾳ εἰς ἕχαστον ὑμῶν. 

ὧν ἑχάστου ἁμαρτήματος ἐν τοῖς νόμοις ϑάνατος ἡ 

ζημία ἐστί. δεῖ ὑμᾶς σφόδρα ϑάνατον αὐτοῦ χαταψη- 
φίσασϑαι. 

“έξει δέ, ὦ ἄνδρες δικασταί, καὶ ἐξαπατῆσαι. ὑμᾶς 

πειράσεται. ὡς ἐπὶ τῶν τετρακοσίων Φρύνιχον ἀπέ- 

χτεινε. καὶ ἀντὶ τούτου φήσει αὐτὸν ᾿Αϑηναῖον τὸν 

δῆμον ποιήσασθαι. ψευδόμενος. ὦ ἄνδρες δικασταί" 

οὔτε γὰρ Φρύνιχον ἀπέχτεινεν οὔτε ᾿4ϑηναῖον αὐτὸν 

ὁ δῆμος ἐποιήσατο. Φρυνίχῳ γάρ. ὦ ἄνδρες δικασταί, 

χοινῇ Θρασύβουλός τε ὁ Καλυδώνιος χαὶ ᾿4πολλόδω- 

gos ὁ Μεγαρεὺς ἐπεβούλευσαν ἐπειδὴ δὲ ἐπετυχέτην 

roro βαδίζοντι. ὁ μὲν Θρασύβουλος τύπτει. τὸν Φρού- 

v»iyov xci καταβάλλει πατάξας. ὃ δὲ ᾿Ζπολλόδωρος 

οὐχ ἥψατο. ἀλλ᾽ ἐν τούτῳ χραυγὴ γίγνεται καὶ 

ὥχοντο φεύγοντες. ᾿Δ4γόρατος δὲ οὑτοσὶ οὔτε παρε- 
κλήϑη οὔτε παρεγένετο οὔτε οἷδε τοῦ πράγματος 

οὐδέν. ὡς δὲ ἀληϑῆ λέγω. αὐτὸ ὑμῖν τὸ ψήφισμα 

δηλώσει. 

69 (ig^» ἅπασι Bake | ἦ zov C: ὑπὸ X | εἰς (£y » £x. 
Wdn | ἁμαρτήματος del vel ἁμαρτημάτων West αὐτοῦ 
del. Herw, ϑάνατον αὐτοῦ del. Wdn 10 ἐπὶ τῶν τετρ. 
del. Kayser | φήσει Kayser: φησὶν X | ἀϑηναίων ΧΙ | ἀϑη- 
ναῖον ex ἀϑηναίων (altero loco) a pr. m. X* | αὐτὸν £ δῆμος 
(sic) Χ5 41 περιετυχέτην (ὉΠ, évsr. Rs ἀπ. 161 | (uóvo» 
βαδίξοντι West | ἀλλ᾽ ἐν C: ἀλλὰ X, ἀλλ᾽ ἅμα Rs, ἄμα Scheibe | 
Ay. δὲ Markl: &y. τε X | οἶδε] εἶδε Dobr | ψήφισμα extat 
CIA I 59 — Dit. Syll? 50 
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ΨΗΦΙΣΜΑ. 

Ὅτι μὲν οὐκ ἀπέχτεινε Φρύνιχον. ἐξ αὐτοῦ τοῦ 
ψηφίσματος δῆλον" οὐδαμοῦ γάρ ἔστιν , Ayógerov A91- 

ναῖον εἶναι ὥσπερ Θρασύβουλον [χαὶ ᾿“πολλόδωρον ]" 

καίτοι εἴπερ ἀπέχτεινε Φρύνιχον. ἔδει αὐτὸν ἐν τῇ 
αὐτῇ στήλῃ. ἵνα περ Θρασύβουλον [xci ᾿4πολλόδωρον . 

"A8nveiov πεποιημένον (ἐγγεγράφϑαιν τὰ μέντοι ὀνό- 

ματα διαπράττονται σφῶν αὐτῶν. δόντες ἀργύριον τῷ 

ῥήτορι, προσγραφῆναι εἰς τὴν στήλην ὡς εὐεργέτας Óv- 

τας. χαὶ ὡς ἀληϑῆ λέγω. τοῦτο τὸ ψήφισμα ἐλέγξει. 

ΨΉΦΙΣΜΑ. 

er , e * ΑἸ 8 - , e 

Οὕτω μέντοι οὑτοσὶ πολὺ ὑμῶν κατεφρόνει. ὥστε 

οὐκ Ov ᾿4ϑηναῖος x«i ἐδίκαξε καὶ ἠκκλησίαζε καὶ γρα- 

φὰς τὰς ἐξ ἀνθοώπων ἐγράφετο. ἐπιγραφόμενος ᾽να. 

γυράσιος εἶναι. ἔπειτα δὲ καὶ ἕτερον μέγα τεκμήριον 

ὡς οὐχ ἀπέχτεινε Φρύνιχον. δι᾽ ὃ ᾿Δϑηναῖός φησι 

γεγενῆσϑαι. ὁ Φρύνιχος γὰρ οὗτος τοὺς τετραχοσίους 

κατέστησεν" ἐπειδὴ δ᾽ ἐκεῖνος ἀπέϑανεν. οἱ πολλοὶ 

τῶν τετρακοσίων ἔφυγον. πότερον οὖν δοχοῦσιν ὑμῖν 
e y ' € ^ c , , [ΑἹ , 

οἱ τριάκοντα xci ἡ βουλὴ ἡ τότε βουλεύουσα, ot cv- 

72 γὰρ ἔστιν Herw, γὰρ ἔνεστιν Francken | καὶ Az. utro- 
bique del. Róhl, ὥσπερ. Ay. del. Halb | ἐγγεγράφϑαι 
addidi, γεγράφϑαι (vel φαίνεσϑαι vel ὁρᾶσϑαι) Rs, plura exci- 
disse putat Tayl | {τὰΣ σφῶν Sauppe | vo ῥήτορι Herw | εὐερ- 
γέται ὄντες Francken, εὐεργετῶν ὄντων vel forsan delenda 
Herw | τουτὶ τὸ Herw,ró αὐτὸ Auger τῷ οὑτοσὶ Sauppe: 
οὗτος X | ἡμῶν X | κατεφρόνει Cob: καταφρονεῖ ΧΙ ἠκκλη- 
σίαξε Frb cf. XII 73: ἐξεκκλησίαξε Χ Ι τὰς ἐξ ἀνθρώπων 1 yo. 
Hecker | οὐκ Cont: οὐκ àv X | δι’ ὃ Sauppe: δι᾽ ὃν X | δὴν εἴθ 
νος ἀπέϑανεν Cont: ἐκεῖνοι ἀπέϑανον Χ 14 ἡ τότε Cob: 
ὕτ᾽ ἐπὶ τῶν 1΄ (τῶν À in ras.) X", ἡ ἐπὶ τῶν τριάκοντα vulg, 
7| βουλὴ... βουλεύουσα del. Herw 

Lxsras. Ed. maior. 11 
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τοὶ ἦσαν ἅπαντες τῶν τετρακοσίων τῶν φυγόντων. 

ἀφεῖναι ἂν λαβόντες τὸν Φρύνιχον ἀποκτείναντα. ἢ 

τιμωρήσασϑαι ὑπὲρ Φρυνίχου καὶ τῆς φυγῆς ἧς αὐτοὶ 

ἔφυγον; ἐγὼ μὲν οἶμαι τιμωρεῖσϑαι ἄν. εἰ μὲν οὖν 
μὴ ἀποχτείνας προσποιεῖται. ὡς ἐγώ φημι. ἀδικεῖ" εἶ 
δὲ ἀμφισβητεῖς καὶ φὴς Φρύνιχον ἀποχτεῖναι. δῆλον 

ὅτι μείζω τὸν δῆμον τὸν ᾿Δϑηναίων χαχὰ ποιήσας 

τὴν ὑπὲρ Φρυνίχου αἰτίαν πρὸς τοὺς τριάχοντα ἀπε- 

λύσω: οὐδέποτε γὰρ πείσεις οὐδένα ἀνθρώπων ὡς 

Φρύνιχον ἀποχτείνας ἀφείϑης ἂν ὑπὸ τῶν τριάκοντα. 

εἶ μὴ μεγάλα τὸν δῆμον τὸν ᾿4ϑηναίων καὶ ἀνήκεστα 

καχὰ εἰργάσω. ἐὰν μὲν οὖν φάσχῃ Φρύνιχον ἀπο- 

χτεῖναι. τούτων μέμνησϑε. καὶ τοῦτον τιμωρεῖσϑε ἀνϑ' 

ὧν ἐποίησεν" ἐὰν δ᾽ οὐ φάσκῃ. ἔρεσϑε αὐτὸν Óv ὅ τι 

φησὶν ᾿4ϑηναῖος ποιηϑῆναι. ἐὰν δὲ μὴ ἔχη ἀποδεῖξαι. 
τιμωρεῖσϑε αὐτὸν ὅτι χαὶ ἐδίχαξζξε καὶ ἠκκλησίαζε καὶ 

ἐσυκοφάντει πολλοὺς ὡς ᾿4ϑηναῖος τοὔνομα ἐπιγρα- 

φόμενος. 

᾿Αἀχούω δὲ αὐτὸν παρασχευάξεσϑαι ἀπολογεῖσϑαι. 

ὡς ἐπὶ Φυλήν re ᾧχετο καὶ συγχκατῆλθϑεν ἀπὸ Φυλῆς. 

χαὶ τοῦτο μέγιστον ἀγώνισμα εἶναι. ἐγένετο δὲ τοι- 

οὕτον" ἦλϑεν οὗτος ἐπὶ Φυλήν" χαίτοι πῶς ἂν γένοιτο 

ἄνθρωπος μιαρώτερος; ὅστις εἰδὼς ὅτι εἰσί τινες ἐπὶ 

Φυλῇ τῶν ὑπὸ τούτου ἐχπεπτωχότων ἐτόλμησεν ἐλ- 

φυγόντων Tur: φευγόντων X, del. Kocks | ἂν λαβόντες 
Steph: ἀναλαβόντες X | τιμωρεῖσϑαι ἂν del. Wdn, τιμωρή- 
σασϑαι ἂν vel τετιμωρῆσϑαι ἂν Rs 49 προσποιεῖται SC. 
ἀποκτεῖναι Ι ὡς ἐγώ φημι, ἀδικεῖ Gebauer arg. 363: ἀδικεῖ, 
ὡς ἐγώ φημι X | τὸν (bis) Fuhr: τῶν X 76 ἐδίκαξε Tayl: 
ἐδικάζετο X | ἠκκλησίαξε οἵ. 8 τὸ 144 παρεσχευάσϑαι malit 
Gebauer | 749 Mui Herw | οὑτοσὶ Sauppe ἄνθρωπος {τού- 
vov» Herw, quam vocem subaudit Rs | ἐπὶ Φυλῇ Rauch: 
ἐπὶ φυλὴν X, del. Dobr 
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ϑεῖν ὡς τούτους. ἐπειδὴ δὲ εἶδον αὐτὸν τάχιστα, 
συλλαβόντες ἄγουσιν ἄντικρυς ὡς ἀποχτενοῦντες. οὗπερ 

καὶ τοὺς ἄλλους ἀπέσφαττον. εἴ τινα λῃστὴν ἢ κακοῦρ- 

yov συλλάβοιεν. στρατηγῶν δὲ "Avvrog [ἐπὶ Φυλὴν] 

οὐκ ἔφη χρῆναι ποιεῖν αὐτοὺς ταῦτα. λέγων ὅτι (οὔ- 
er , er - - 

πῶ οὕτω διακέοιντο. ὥστε τιμωρεῖσθϑαί τινας τῶν 
2 τι , D - b - , 1 e , “ E 
ἐχϑρῶν. ἀλλὰ νῦν uiv δεῖν αὐτοὺς ἡσυχίαν ἔχειν" εἶ 

δέ ποτε οἴκαδε κατέλϑοιεν. τότε καὶ τιμωρήδοιντο τοὺς 

ἀδικοῦντας. ταῦτα λέγων αἴτιος ἐγένετο τοῦ ἀποφυ- 

γεῖν τοῦτον ἐπὶ Φυλῇ" ἀνάγκη δὲ ἦν στρατηγοῦ ἀν- 

δρὸς ἀκροᾶσθαι. εἴπερ ἔμελλον σωϑήσεσϑαι. ἀλλ᾽ ? 
er 2 MJ ; , 3 M [4 

ἕτερον" οὔτε γὰρ συσσιτήσας τούτῳ οὐδεὶς φανήσεται 

οὔτε σύσκηνος γενόμενος οὔτε (ὁ) ταξίαρχος εἰς τὴν φυ- 

λὴν κατατάξας. ἀλλ᾽ ὥσπερ ἀλιτηρίῳ οὐδεὶς ἀνθρώπων. 
αὐτῷ διελέγετο. Καί μοι χάλει τὸν ταξίαρχον. 

MAPTTPIA. 

᾿Επειδὴ δὲ aci» διαλλαγαὶ πρὸς ἀλλήλους ἐγένοντο 

χαὶ ἔπεμψαν οἱ [πολῖται] ἔκ Πειραιῶς τὴν πομπὴν εἰς 

πόλιν. ἡγεῖτο μὲν Αἴσιμος [τῶν πολιτῶν]. οὗτος δὲ 
οὕτω τολμηρὸς καὶ ἐκεῖ ἐγένετο" συνηκολούϑει γὰρ 

λαβὼν τὰ ὅπλα χαὶ συνέπεμπε τὴν πομπὴν μετὰ τῶν 

ὁπλιτῶν πρὸς τὸ ἄστυ. ἐπειδὴ δὲ πρὸς ταῖς πύλαις 

18 ἀπάγουσιν Naber | ὡς ἀποκτ. del. Halb | ἐπὶ Φυλὴν 
del. Dobr | οὔπω add. Steph, οὐχ add. C | δεῖν) δέοι Herw 
Tovy. ἄγειν Herw, sed cf. XXVIII 7 | οἴκαδε del Herw 
19 ἐπὶ Φυλῇ West: ἐπὶ φυλὴν X, del Dobr | ἀνδρὸς στρατη- 
γοῦ Halb | ἀνάγκη ... σωϑήσεσθϑαι del. Kocks | οὐδὲ σύσκη- 
νος Wdn | rovro? Sauppe | γενόμενος est in X* | ó add. Sauppe | 
MAPTTPIA in margine x* 80 αἱ add. Dobr | πολῖται del. 
Dobr | τῶν πολιτῶν del Sauppe, τῶν ὁπλιτῶν Markl | ἐκεῖ 
Brulart: ἐκεῖνος X, τότε C | ὁπλιτῶν Dobr: πολιτῶν X 
S1 πύλαις Palmer: φυλαῖς X 

11* 

18 

179 

80 

81 
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ἧσαν χαὶ ἔϑεντο τὰ ὅπλα. πρὶν εἰσιέναι eig τὸ ἄστυ. 
ὃ μὲν Αἴσιμος αἰσθάνεται καὶ προσελϑὼν τήν τὲ 

ἀσπίδα αὐτοῦ λαβὼν ἔρριψε. καὶ ἀπιέναι ἐκέλευσεν 

ἐς χόραχας [ἔκ τῶν πολιτῶν]. οὐ γὰρ ἔφη δεῖν ἀν- 

δροφόνον αὐτὸν ὄντα συμπέμπειν τὴν πομπὴν τῇ 
A9q4và. τούτῳ τῷ τρόπῳ ὑπὸ ΔΑἰσίμου ἀπηλάϑη. Ὡς 
δ᾽ ἀληϑῆ λέγω. μάρτυρας {παρέξομαι). 

MAPTTPEX. 

5 x 
Τούτῳ τῷ τρύπῳ ὦ ἄνδρες δικασταί, xci ἐπὶ Φυ- 

λῇ καὶ ἐν Πειραιεῖ πρὸς τοὺς ὁπλίτας διέκειτο [οὐ- 

δεὶς γὰρ αὐτῷ διελέγετο ὡς ἀνδροφόνῳ ὄντι. τοῦ τὲ 

μὴ ἀποθανεῖν "Avvrog ἐγένετο αὐτῷ αἴτιος]. ἐὰν οὖν 

τῇ ἐπὶ Φυλὴν ὁδῷ ἀπολογίᾳ χρῆται. ὑπολαμβάνειν 

χρὴ εἰ "Avvros αὐτῷ ἐγένετο αἴτιος μὴ ἀποθανεῖν érot- 

μῶν ὄντων τιμωρεῖσθαι. xci ἔρριψεν αὐτοῦ 4ἴσιμος 

τὴν ἀσπίδα χαὶ οὐχ εἴα [μετὰ τῶν πολιτῶν] συμπέμ- 

πεῖν τὴν πομπήν. [καὶ εἴ τις αὐτὸν ταξίαρχος εἰς τάξιν 

τινὰ κατέταξε]. 

Μήτε οὖν ταῦτα αὐτοῦ ἀποδέχεσϑε. μήτ᾽ ἐὰν λέγῃ 

ὅτι πολλῷ χρόνῳ ὕστερον τιμωρούμεθα. οὐ γὰρ οἷ- 

μαι οὐδεμίαν τῶν τοιούτων ἀδικημάτων προϑεσμίαν 

εἶναι. ἀλλ᾽ ἐγὼ μὲν οἶμαι. εἶτ᾽ εὐθὺς εἴτε χρόνῳ τις 

ἐκ τῶν πολιτῶν del Naber | ϑηναία Fuhr cf. Meister- 
hans? p. 25 | μάρτυρας παρέξομαι lib Coisl Sauppe: 
μάρτυρες X, deinde lacunam, in margine titulum habet X! 
82 Φυλῇ C: φυλὴν X | πρὸς τοὺς πολίτας cum Tayloro pleri- 
que omnes | o?ósig... αἴτιος del. Dobr | αἴτιος {τοῦ μὴ 
Cont | ἑτοίμων ζὑμῶν» ὄντων 4. del. Sauppe | 
συμπέμπειν Fuhr: πέμπειν X | καὶ εἴ... κατέταξε del. 
Halb, o)! sig... κατατάξειεν Wdn | totam 8 del. Ha- 
maker 88 μήτ᾽ ἐὰν Cob: μήτε ἂν X | ἐγὼ uiv οἶμαι 
del. Rs 

MEE CEDE uu psi n iR A EN P σαν "e n 
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τιμωρεῖται, τοῦτον δεῖν ἀποδειχνύναι ὡς οὐ πεποίηχε 

περὶ ὧν ἐστιν ἡ αἰτία. οὗτος τοίνυν τοῦτο ἀποφαι- 
νέτω. ἢ ὡς οὐχ ἀπέχτεινεν ἐχείνους ἢ ὡς δικαίως. 

΄ - » - Χ 3 , 5 SN 

χαχόν τι ποιοῦντας τὸν δῆμον τὸν ᾿“ϑηναίων. εἰ δὲ 

πάλαι δέον τιμωρεῖσθαι ὕστερον ἡμεῖς τιμωρούμεϑα. 
' , e “2, , M , - e 

τὸν χρόνον χερδαίνει Ov ἔζη οὐ προσῆκον αὐτῷ. oi 

δὲ ἄνδρες ὑπὸ τούτου οὐδὲν ἧττον τεϑνήκασιν. 

᾿Αχούω δ᾽ αὐτὸν χαὶ (rovro) διισχυρίζεσθαι. ὅτι 
4 

bl 3 3 , - 5 M 3 , Τὰ , ^ ἐπ’ αὐτοφώρῳ τῇ ἀπαγωγῇ ἐπιγέγραπται, πάντων ἐγὼ 

οἶμαι εὐηϑθέστατα᾽ ὡς εἰ μὲν τὸ ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ μὴ 
, μὴ μ᾿ ^» - 9 ---ς , ἊΝ 

προσεγέγραπτο. ἔνοχος (ἂν) ὧν τῇ ἀπαγωγῆῇ᾽ διότι δὲ 

τοῦτο προσγέγραπται. [ἔνοχος ὧν] ῥᾳστώνην τινὰ 
-" [PE 2. - PM 2$ M 3 ς “ ^ 

οἴεται αὑτῷ tivct. τοῦτο δὲ οὐδὲν ἄλλ᾽ ὡς ξοιχὲν ἢ 

ὁμολογεῖν ἀποχτεῖναι. uy ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ δέ. καὶ περὶ 
, er ? ^ 3 3 3 , τούτου διισχυρίζεσθαι. ὥσπερ. εἰ μὴ ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ 

μέν. ἀπέχτεινε δέ, τούτου ἕνεκα δέον αὐτὸν σῴζεσϑαι. 

δοχοῦσι δ᾽ ἔμοιγε οἱ ἕνδεχα οἱ παραδεξάμενοι τὴν 

ἀπαγωγὴν ταύτην. Coox)» οἰόμενοι "4yogéto συμπράτ- 

τειν τότε διισχυοριζομένῳ. σφόδρα ὀρϑῶς ποιῆσαι 

Διονύσιον τὴν ἀπαγωγὴν ἀπάγοντ᾽ ἀναγκάζοντες 

τιμωρεῖται {τινὰ post Augerum Rauch, rip. (αὐτὸν) 
Frei, τιμ., τὸν τοιοῦτον δεῖν Wdn 84 τὸν Fuhr: τῶν X 
δῷ τούτῳ add. Kayser, τῳδὶ ἰσχυρ. Hs | ἐπαγωγῇ utrobi- 
que X* | προσγέγραπται Halb | εὐηϑέστατα scripsi: εὖ- 
ηϑέστατον X Wdn, cf. Gebauer Lys. 1 502, Lys. UN o Οὰ 
πάντων... εὐηϑέστατον C | ἂν add. Herw, ἔνοχον ἂν ὄντα 
Wdn | ἔνοχος ὧν del. Dobr | οὐδὲν ἄλ᾽᾽ ὡς Gebauer: 
οὐδενὶ ἄλλῳ X, T {τῷ ὁμ. Hs, οὐδὲν ἄλλο Sauppe, τούτῳ 
δὲ οὐδὲν lo Weit | μὲν add. pone d&zoxr. Cont, pone 
ὁμολ. Rs — 86 οὐκ add. Tayl | τότε διισχυριξζομένῳ scripsi: 
τότε καὶ διισχυριξζόμενοι X, τόδε καὶ διισχυριξομέ va Dryander, 
τοῦτο x«l διισχυριζομένῳ Gebauer, καὶ τότε διϊσχυριξομένῳ 
Kocks, τότε ἀλλὰ διισχυριζομένοι Tayl, τῷ δὲ δικαίῳ διισχυρι- 
ζόμενοι post Frohbergerum, qu δὲ omiserat, Halb | ἀπάγοντ 
Falk: ἀπάγειν X, ἣν ἀπάγει Sauppe 

84 

9) 
Qg c 

36 
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τό γε προσγράψασθϑαι ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ" ἢ οὐκ ἂν εἴη (ὃς) 

πρῶτον μὲν ἐναντίον πεντακοσίων [ἐν τῇ βουλῇ]. εἶτα 
πάλιν ἐναντίον "Aüwvaí(ov ἁπάντων [ἐν τῷ δήμῳ] 

ἀπογράψας τινὰς ἀποχτείνειε [καὶ αἴτιος γένοιτο τοῦ 

ϑανάτου]; οὐ γὰρ δήπου τοῦτο μόνον οἴει TO ἐπ᾽ αὐ- 

τοφώρῳ. ἐάν τις ξύλῳ ἢ μαχαίρᾳ πατάξας καταβάλῃ. 

ἐπεὶ ἔχ ys τοῦ σοῦ λόγου οὐδεὶς φανήσεται ἀποχτεί- 

νας τοὺς ἄνδρας οὺς σὺ ἀπέγραψας" οὔτε γὰρ ἐπάτα- 

ξεν αὐτοὺς οὐδεὶς οὔτ᾽ ἀπέσφαξεν. ἀλλ᾽ ἀναιτρεϑέντες 

ὑπὸ τῆς σῆς ἀπογραφῆς ἀπέϑανον. οὐχ οὖν (0) αἴτιος 
τοῦ ϑανάτου. οὗτος ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ ἐστί; τίς οὖν ἄλλος 

αἴτιος ἢ σὺ ἀπογράψας: ὥστε πῶς ovx ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ 

σὺ εἶ ὁ ἀποχτείνας; 

Πυνϑάνομαι δ᾽ αὐτὸν xci περὶ τῶν ὕρκων καὶ 

περὶ τῶν συνθηχῶν μέλλειν λέγειν, ὡς παρὰ τοὺς 

ὅρχους καὶ τὰς συνθήκας ἀγωνίξεται ἃς συνεϑέμεϑα 

πρὸς τοὺς ἐν ἄστει οἱ ἐν [τῷ] Πειραιεῖ. σχεδὸν μὲν 

οὖν τούτοις ἰσχυριζόμενος ὁμολογεῖ ἀνδροφόνος εἶναι" 

τό ys SBluiter: τότε X, τὸ Rs, del Herw | οὐκ ἂν 
εἴη Boblenz: ὅπου ἂν ἢ X πῶς οὐκ ἂν εἴη Sauppe, ὃ 
πῶς οὐκ ἂν εἴη {εἰ πρῶτον Herw | ὃς add. Gebaaer, 
ὕστις Franke, εἴ τις Herw, πῶν ἂν εἴη “μᾶλλον ἢ εἴ τις 
cf. Ant. V 92 Fuhr | £» τῇ βουλῇ et iv vo δήμῳ del. 
Kayser | καὶ. ϑανάτου del Gebauer | E “πῶς οὐκ ἂν 
ΠΡ ΣΕ ἀπογράψας: deletis ceteris Benker, ἢ ózov . . ϑα- 
νάτου del. Schnee 87 οἴει τὸ West: οἴξται X, νοεῖ τὸ 
Herw, νομίζεται Cont, δύναται Bake, ὁμολογεῖται Dryander, 
οἴει εἶναι Rauch | ἀναιρεθέντες scripsi cf. XIX 64, Demosth. 
XXVIII 17: ἀναγκασϑέντες X, ἀναρπασϑέντες vel ἀπαχϑέντες 
Sauppe, καταγνωσϑέντες Dryander, ἀπογραφέντες ὑπὸ σοῦ Ge- 
bauer Fuhr, {ςτὸ κώνειον πιεῖν αὐτοὶ ὑφ᾽ ἑαυτῶν» ἀπέϑανον 
Rs | ó add. Emperius, malim (xei τούτων ὃ φανερῶς .yevó- 
μενος) αἴτιος. ϑανάτου ζἐναντίον πολλῶν γενόμενος) Frb, οὐκ οὖν 
... ἐστί del. Dobr | ἄλλος ζαὐτοῖς αἴτιος Herw, ἄλλος τοιοῦτος 
Gebauer | ὁ ἄποκτ. del. Halb 88 τοῦτο pone καὶ add. Kayser | 
περὶ --. συνθηκῶν del. West | ro del. Baiter 
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ἐμποδὼν γοῦν ἢ Ógxovg ἢ συνθήκας ἢ χρόνον ἢ ἐπ᾽ 

αὐτοφώρῳ τι ποιεῖται. αὐτῷ δὲ τῷ πράγματι οὔ τι 

πιστεύει χαλῶς ἀγωνιεῖσθαι. ὑμῖν δέ, ὦ ἄνδρες δικα- 

σταί. οὐ προσήκει περὶ τούτων (ἐὰν λέγῃ» ἀποδέχε- 

σϑαι᾿ ἀλλ᾽ ὡς οὐχ ἀπέγραψεν οὐδὲ οἱ ἄνδρες τεϑνᾶσι. 

περὶ τούτων κελεύετε αὐτὸν ἀπολογεῖσϑαι. ἔπειτα 

τοὺς ὕρκους καὶ τὰς συνϑήχας οὐδὲν ἡγοῦμαι προ- 

σήχειν ἡμῖν πρὸς τοῦτον. οἱ γὰρ ὕρχοι τοῖς ἐν ἄστει 

πρὸς τοὺς ἐν Πειραιεῖ γεγένηνται. εἰ μὲν οὖν οὗτος 

μὲν ἐν ἄστει ἡμεῖς δ᾽ ἐν Πειραιεῖ ἦμεν. εἶχον (ἄν 

τινα λόγον αὐτῷ αἱ συνθῆκαι" νῦν δὲ χαὶ οὗτος ἐν 
Πειραιεῖ ἣν καὶ ἐγὼ καὶ Διονύσιος καὶ οὗτοι ἅπαντες οἱ 

τοῦτον τιμωρούμενοι. ὥστε oUx εἶσιν ἡμῖν ἐμποδών" 

οὐδένα γὰρ ὅρχον οἱ ἐν Πειραιεῖ {τοῖς ἐν Πειραιεῖ 

οὐδ᾽ οἱ ἐν ἄστει τοῖς ἐν ἄστει ὥμοσαν. 
[Ἐκ παντὸς δὲ τρόπου ἔμοιγε δοχεῖ οὐχ ἑνὸς Oa- 

γνάτου ἄξιος εἶναι. ὅστις φησὶ μὲν ὑπὸ τοῦ δήμου 

{πεποιῆσϑαι». τὸν δὲ δῆμον. ὃν αὐτός φησι πατέρα 

αὑτοῦ εἶναι. φαίνεται κακώσας. καϑυ φεὶς καὶ προδοὺς 

πάντα ἐξ ὧν (v) ἐκεῖνος μείξων καὶ ἰσχυρότερος 

ὅρκους καὶ συνϑ. P. Müller | τι del. Rs, 7] τὸ ἐπ᾽ cir. 
ποιεῖται Dobr πράγματι Rs: γράμματι X | οὔ τι Rs: οὔτε 
Χ 89 ἐὰν λέγῃ add. Gebauer, λέγοντος vel ἀπολογουμένου 
Rs, λέγοντος αὐτοῦ Frb, περὶ τούτων del. Dobr, οὐδὲν τούτων 
Herw, τοῦτο Boblenz περὶ τούτων altero loco del. Frb 
90 ἂν add. Baiter | οὔκ εἶσιν West: οὐκ ἔστιν X, qua voce 
servata ἐμποδὼν (οὐδὲν) Rs | οὐ γὰρ ὅρκους Wdn | τοῖς ἐν 
Πειραιεῖ οὐ δ᾽ οἱ ἐν ἄστει add. Wecklein, ἢ ,nisi* add. 
Baiter, εἰ μὴ add. Sluiter, oí £v II. τοῖς ἐν II. Palmer | ὠμό- 
σαμὲν Herw 91 del. Blass, qui nunc ab ipso oratore postea 
additam existimat  πεποιῆσϑαι add. Rs | καϑυφεὶς 
Francken: xci ἀφεὶς X, καὶ delevit Fuhr | προδοὺς πάντα 
Rs: προδόντα X, προδοὺς C, προδοὺς τὰ Francken | ἂν add. 
Sauppe 

89 

90 

91 
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ἐγίγνετο. ὅστις οὖν τόν τε γόνῳ πατέρα τὸν αὑτοῦ 

ἔτυπτε χαὶ οὐδὲν παρεῖχε τῶν ἐπιτηδείων. τόν τὲ 
N , P) / "s (v , 2 7 2 

ποιητὸν πατέρα ἀφείλετο ἃ ἣν ὑπάρχοντα ἐκείνῳ ἀγα- 
M δὴ - Y T. 

Uc, πῶς οὐ xci διὰ τοῦτο κατὰ τὸν τῆς κακώσεως 

νόμον ἄξιός ἐστι ϑανάτῳ ξημιωϑῆναι:] 

Προσήκει δ᾽ ὑμῖν, ὦ ἄνδρες δικασταί, ἅπασι τιμω- 

ρεῖν ὑπὲρ ἐχείνων τῶν ἀνδρῶν ὁμοίως ὥσπερ ἡμῶν 
CIEN f E) ; , Ἰὰ 3 N 9 , A M c - 

ἑνὶ ἑχάστῳῷ. ἀποϑνήσχοντες γὰρ ἐπέσκηψαν χαὶ ἡμῖν 
καὶ τοῖς φίλοις ἅπασι τιμωρεῖν ὑπὲρ σφῶν αὐτῶν 

"Ayógarov τουτονὶ ὡς φονέα ὄντα. χαὶ χαχῶς ποιεῖν 

x«9' ὅσον ἄν ἔμβραχυ ἕχαστος δύνηται. εἰ τοίνυν 
9 » 2 Y M , ?N b - δὴ [τ , 

τι ξκεῖνοι ἀγαθὸν τὴν πόλιν ἢ τὸ πλῆϑος TO ὑμέτε- 

ρον φανεροί εἶσι πεποιηκότες, ὃ xci αὐτοὶ ὑμεῖς Óuo- 

λογεῖτε. ἀνάγκη ὑμᾶς ἐστι πάντας ἐκείνοις φίλους καὶ 
9 / * [A PEE - ς»ν » MEL, E ἐπιτηδείους εἶναι. ὥστε οὐδὲν μᾶλλον ἡμῖν ἢ καὶ ὑμῶν 
(t ec , 9 , N MN er NM , ἑνὶ ἑκάστῳ ἐπέσκηψαν. oUxovv οὔτε ὕσιον οὔτε νόμιμον 
ὑμῖν ἔστιν ἀνεῖναι "Ayógerov τουτονί. ὑμεῖς τοίνυν. ὦ 

ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι. νυνὶ δή, ἐπεὶ ἐν τῷ τότε χρόνῳ. ἐν PUO 0 89 { , 239 45» ΕΤεν : X90v0, 
ᾧ éxeivou ἀπέϑνησχον, οὐχ οἷοί τε ἦστε ἐπαρχέσαι διὰ 

᾿" , B / , 3 e: ΄ τὰ πράγματα τὰ περιεστηκότα, νυνί. ἐν ᾧ δύνασϑε., 

τιμωρήσατε τὸν ἐχείνων φονέα. ἐνθυμεῖσϑε δ΄. ὦ ἄν- 

δρες ᾿4ϑηναῖοι. ὕπως μὴ πάντων ἔργον σχετλιώτατον 

ἐργάσησϑε. εἰ γὰρ ἀποψηφιεῖσθε "Ayogérov | τουτουί, 

post ἐγίγνετο lacunam esse volebat Gebauer | κατὰ Em- 
perius: καὶ διὰ X 92 ἡμῶν C corr: ὑμῶν X | γὰρ ὑμῖν £x. 
X, ὑμῖν del. Sauppe | φίλοις Sauppe: ἄλλοις X | óc φονέα 
ὄντα del Herw | ἔμβραχυ Dobr: βραχὺ X, del. Wdn | ὃ 
Herw: à X 93 ἀφεῖναι Markl, sed οἵ. Demosth. XIX 229 | 
νυνὶ δὴ del Dobr | ἦστε ἐπαρκέσαι lex Vindob (p. 99 
ed. Nauck), quod laudat verba οὐχ... ἐπαρχέσαι: ἐκείνοις 
ἔπαρκ. γεγόνατε X | περιεστηκότα Markl: παρεστηχότα X | 
νυνὶ {δὴ Dobr | σχετλιώτατον ἔργον Dobr | ἐργάσεσθε 
Baiter 
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οὐ μόνον τοῦτο διαπράττεσϑε. ἀλλὰ καὶ ἐκείνων τῶν 

ἀνδρῶν. oU0g ὁμολογεῖτε ὑμῖν εὔνους εἶναι. τῇ αὐτῇ 

ψήφῳ ταύτῃ ϑάνατον καταψηφίξεσϑε᾽ ἀπολύοντες γὰρ 
5i δ΄ N 9 “ i , )1 M τὸν αἴτιον ὄντα éxt(voug τοῦ ϑανάτου οὐδὲν ἄλλο γι- 

, i! πὸ c ' , , 

γνώσκχκετε ἢ ἐχείνους δικαίως ὑπὸ τούτου τεϑνηκχέναι. 

χαὶ οὕτως ἂν δεινότατα πάντων πάϑοιεν. εἶ οἷς ἐπέ- 

σχηπτον ἐχεῖνον ὡς φίλοις οὖσι τιμωρεῖν ὑπὲρ αὑτῶν. 

οὗτοι ὁμόψηφοι κατ᾽ ἐχείνων τῶν ἀνδρῶν τοῖς τριά- 

χοντὰ γενήσονται. μηδαμῶς, ὦ ἄνδρες δικασταί, πρὸς 
^ 3, , 14 , , E - ϑεῶν Ὀλυμπίων. μήτε. τέχνῃ μήτε μηχανῇ μηδεμιᾷ 

ϑάνατον ἐχείνων τῶν ἀνδρῶν καταψηφίσησϑε. ot πολλὰ 

κἀγαϑὰ ὑμᾶς ποιήσαντες διὰ ταῦτα ὑπὸ τῶν τριάχοντα 

καὶ ᾿Ζγοράτου τουτουὶ ἀπέϑανον. ἀναμνησϑέντες οὖν 

ἁπάντων τῶν δεινῶν. xci τῶν χοινῶν τῇ πόλει καὶ 
€ ? e c , 9 , 3 N 2 - e τῶν ἰδίων. ὅσα ἑχάστῳ ἐγένετο ἐπειδὴ ἐκεῖνοι ol 

ἄνδρες ἐτελεύτησαν. τιμωρήσατε τὸν αἴτιον τούτων. 

ἀποδέδειχται δ᾽ ὑμῖν [ἅπαντα] καὶ ἐκ τῶν ψηφισμά- 

τῶν x«l ἐκ τῶν ἀπογραφῶν καὶ ἐκ τῶν ἄλλων ἁπάντων 
" , ^ 9 » ft E , ?» ^ ^ 

Ayógerog Ov αὐτοῖς αἴτιος τοῦ ϑανάτου. ἔτι δὲ χαὶ 

προσήκει ὑμῖν ἐναντία τοῖς τριάχοντα ψηφίξεσϑαι" ὧν 

μὲν τοίνυν ἐχεῖνοι θάνατον χατέγνωσαν. ὑμεῖς ἀπο- 

ψηφίσασθε: ὧν δ᾽ ἐχεῖνοι ϑάνατον οὐ χατέγνωσαν. 
e - / e , E M ὑμεῖς χαταψηφίσασϑ'ε. οἱ τριάχοντα τοίνυν τῶν μὲν 

ἀνδρῶν τούτων. αἱ ἧσαν ὑμέτεροι φίλοι. ϑάνατον κατέ- 

τοῦτο C: τουτ (sic) X, ἄτοπόν τι Wdn | διαπράξεσϑε 
. χαταψηφιεῖσϑε Bake | εἶναι ἀλλὰ τῇ X, ἀλλὰ om. apo- 

grapha, ἅμα Dobr, ἅμα τῇ ψήφῳ Wdn 94 τῶν ἀνδρῶν 
del. Markl, κατ᾽ ἐκ. τῶν ἀνδρ. del. Francken 9ὅ ἐγέ- 
vero Sauppe: ἐγένοντο X | τοῦτον X | ἅπαντα del Taylor, 
πάντα Frb, ἁπανταχόϑεν Hs, πανταχόϑεν Wdn, σαφέστατα 
vel ἀκριβέστατα Gebauer 96 τἀναντία Herw | ἀποψηφίζεσϑε 
Herw  καταψηφίσασϑε Fuhr: καταγινώσκετε X 

94 

95 
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γνωσανΐ. ὧν δεῖ ὑμᾶς ἀποψηφίξεσϑαι]" "Ayogérov δὲ 
ἀπεψηφίσαντο. διότι ἐδόχει προϑύμως τούτους ἀπολ- 

λύναι. [οὗ προσήκει χαταψηφίξεσϑαι) ἐὰν οὖν τὰ 
ἐναντία τοῖς τριάχοντα ψηφίζησϑε. πρῶτον μὲν οὐχ 

ὁμόψηφοι (roig ἐχϑίστοις) γίγνεσϑε. ἔπειτα τοῖς ὑμε- 

τέροις αὐτῶν φίλοις" τετιμωρηχότες ἔσεσϑε. ἔπειτα τοῖς 
πᾶσιν ἀνθρώποις δόξετε δίκαια καὶ ὅσια ψηφίσασϑαι. 

14. * 

ΚΑΤᾺ AAKIBIAAOT AIHOTA-ZIOT. 
5 

Ἡγοῦμαι μέν. ὦ ἄνδρες δικασταί. οὐδεμίαν ὑμᾶς 

ποϑεῖν ἀκοῦσαι πρόφασιν παρὰ τῶν βουλομένων Ai- 

χιβιάδου κατηγορεῖν" τοιοῦτον γὰρ πολίτην ἑαυτὸν ἐξ 

ἀρχῆς παρέσχεν. ὥστε καὶ εἰ μή τις ἰδίᾳ ἀδικούμενος 

ὑπ᾽ αὐτοῦ τυγχάνει. οὐδὲν ἧττον προσήχει ἐκ τῶν ἄλ- 

Àov ἐπιτηδευμάτων ἐχϑρὸν αὐτὸν ἡγεῖσθαι. οὐ γὰρ 

μικρὰ τὰ ἁμαρτήματα οὐδὲ συγγνώμης ἄξια. οὐδ᾽ 

ἐλπίδα παρέχοντα ὡς ἔσται τοῦ λοιποῦ βελτίων. ἀλλ᾽ 
οὕτω πεπραγμένα xci εἰς τοσοῦτον κακίας ἀφιγμένα. 

ὧν δεῖ ὑμᾶς ἀποψηφίξεσϑαι et οὗ προσήκει κατα- 
φψηφίξεσϑαι ut languida delevi | ἀπεψηφίσαντο] ἀπέγνωσαν 
Gebauer coll. XXII 17 ἐδόκει Markl: δοκεῖ X 97 τοῖς £j 9i- 
στοις addidi secundum Reiskium, qui volebat τοῖς .&rociotéroLg 
χαὶ ὑμῶν ἐχϑίστοις. τοῖς ἐχϑροῖς add. Francken | ἐὰν οὖν τοῦτο 
ποιῆτε, πρῶτον μὲν οὐχ ὁμόψηφοι τοῖς τριάκοντα γίγνεσϑε Dobr, 
ταῦτα γὰρ ἂν ποιῆτε vel κἂν ταῦτα ποιῆτε vel καὶ ταῦτα ποι- 
οὔντες πρῶτον μὲν τοῖς ὑμετέροις αὐτῶν Gebauer | γίγνεσθε! 
γενήσεσϑε Cont, ἔσεσϑε Francken, deleta hac voce in versu pro- 
ximo | ἐὰν οὖν ταῦτα «ρηφίζησϑε (vel φηφίσησϑε), πρῶτον μὲν 
τοῖς TQ. οὐχ ὁμοψ. γενήσεσϑε Wdn 

XIV. cf. Harp. AAxificóme | λειποταξίου X et Harp. sed 
cf. Lipsius Att. Proz. 464. 

1 μὲν a manu altera X: μὲ m. pr. 29 οὕτω (βδελυρῶς 
vel μιαρῶς Σ Rs | τοσοῦτο ex τοσοῦτον corr. a m. pr. X5 
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ὥστ᾽ εἰπεῖν ἕκασϑ᾽ ὧν οὗτος φιλοτιμεῖται τοὺς 
ἐχϑροὺς αἰσχύνεσθαι. ἐγὼ μέντοι. ὦ ἄνδρες δικασταί, 

καὶ πρότερον πρὸς τῶν πατέρων ἡμῖν διαφορᾶς ὕπαρ. 

| χούσης. x«l πάλαι τοῦτον πονηρὸν ἡγούμενος, καὶ νῦν 

ὑπ᾿ αὐτοῦ πεπονθὼς χαχῶς. πειράσομαι ὑπὲρ πάντων 

τῶν πεπραγμένων uct ὑμῶν αὐτὸν τιμωρήσασϑαι. περὶ 

μὲν (oov) τῶν ἄλλων ᾿Δρχεστρατίδης ἱκανῶς κατηγό- 

Qus: καὶ γὰρ τοὺς νόμους ἐπέδειξε xcl μάρτυρας πάν- 

τῶν παρέσχετο᾽ ὅσα δ᾽ οὗτος παραλέλοιπεν, ἐγὼ xo 

ἕχαστον ὑμᾶς διδάξω. [᾿ἀνάγνωϑι δέ μοι τὸν νόμον. 

NOMOX.] 

Εἰχὸς τοίνυν ἐστίν. ὦ ἄνδρες δικασταί, ἐξ οὗ τὴν 

εἰρήνην ἐποιησάμεϑα, πρῶτον περὶ τούτων νυνὶ δικά- 
M , - M 9 Ἁ M , , ^ 

ξοντας μὴ μόνον δικαστὰς ἀλλὰ xci νομοϑέτας αὐτοὺς 
, Kt 2$ 7 er er μ᾿ τ - M * 

γενέσϑαι. εὖ εἰδότας ὅτι. ὕπως ἂν ὑμεῖς νυνὶ περὶ 

αὐτῶν γνῶτε. οὕτω χαὶ τὸν ἄλλον χρόνον ἡ πόλις αὐ- 

τοῖς χρήσεται. δοχεῖ δέ μοι καὶ πολίτου χρηστοῦ καὶ 

δικαστοῦ δικαίου ἔργον εἶναι ταύτῃ τοὺς νόμους δια- 

λαμβάνειν. ὅπῃ εἰς τὸν λοιπὸν χρόνον μέλλει συνοίσειν 

τῇ πόλει. τολμῶσι γάρ τινες | λέγειν ὡς οὐδεὶς ἔνοχός 

ἐστι λιποταξίου οὐδὲ δειλίας" μάχην γὰρ οὐδεμίαν 

γεγονέναι, τὸν δὲ νόμον κελεύειν. ἐάν τις λίπῃ τὴν 

εἰπεῖν ξἕκασϑ'᾽ scripsi: ἐπινικίοις X, ἐπ᾽ ἐνίοις Rs, ἐπ᾽ 
ἐχείνοις οἷς Tayl | «καὶ τοὺς ἐχϑροὺς Jacobs, (αὐτοὺς) τοὺς 
ἐχϑ. Herw, τοὺς ἑτέρους Emperius, (καὶ τοὺς ἑταίρους Rheuss | 
τῶν πατέρων Frb: τοὺς πατέρας X | ἡμῖν) ἡμῶν Scal | zo- 
νηρὸν post Reiskium Schoell: πότερον X, ἐχϑρὸν vulg. | 
ὑπὲρ Frb: περὶ X, del. Herw | πεπραγμένων (C): προγεγραμ- 
μένων X 9$ οὖν add C | ἀνάγνωθι... NOMOZ del. Bake 
4 T ($u&c»5, ὦ Halb, sed cf. VII 42 XII 85 | πρώτους 
Halb | (rove? αὐτοὺς post Dobraeum Halb, αὑτοὺς ἡγεῖσϑαι 
Francken 9 οὐδεὶς} οὐδαμῶς Herw | λειποταξίου X 



-1 

T2 ATZEXIOT Or. 14. 

τάξιν εἰς τοὐπίσω δειλίας ἕνεκα. μαχομένων τῶν ἄλ- 

λῶν. περὶ τούτου τοὺς στρατιώτας δικάζειν. ὃ δὲ νό- 

μος οὐ περὶ τούτων χελεύει μόνον. ἀλλὰ x«l ὁπόσον 

ἂν μὴ παρῶσιν ἐν τῇ πεζῇ στρατιᾷ. ᾿άἀνάγνωϑέ μοι 

τὸν νόμον. 
NOMOX. 

᾿Ακούετε. ὦ ἄνδρες διχασταί. ὅτι περὶ ἀμφοτέρων 

κεῖται. x«l ὕσοι ἂν μάχης οὔσης εἷς τοὐπίσω ἀναχωρή- 

σῶσι. καὶ ὅσοι ἂν ἐν τῇ πεζῇ στρατιᾷ μὴ παρῶσι. 

σχέψασϑε δὲ τίνες εἰσὶν οὺς δεῖ παρεῖναι. οὐχ οἵτινες 

ἂν τὴν ἡλικίαν ταύτην ἔχωσιν; οὐχ οὺς ἂν οἱ στρα- 

τηγοὶ χαταλέξωσιν: ἡγοῦμαι δ᾽. ὦ ἄνδρες δικασταί, 

ὕλῳ τῷ νόμῳ μόνον αὐτὸν τῶν πολιτῶν ἔνοχον εἶναι. 

ἀστρατείας μὲν γὰρ διχαίως ἂν αὐτὸν ἁλῶναι. ὅτι 

καταλεγεὶς ὁπλίτης οὐ συνεξῆλθϑε us0' ὑμῶν {στρα- 

τευσόμενος. λιποταξίου δὲ ὅτι ἐν τῷ πεξῷ» στρατοπέδῳ 

μόνος οὐ παρέσχε μετὰ τῶν ἄλλων ἕξαυτὸν τάξαι. δει- 

λίας δέ. ὅτι δεῖν αὐτὸν μετὰ τῶν ὁπλιτῶν χινδυ- 

νεύειν ἱππεύειν εἵλετο. χαίτοι φασὶν αὐτὸν ταύτην 

τὴν ἀπολογίαν ποιήσεσϑαι. ὡς ἐπειδήπερ ἵππευεν. 

οὐδὲν ἠδίχει τὴν πόλιν. ἐγὼ δ᾽ ἡγοῦμαι διὰ rov9" 

ὑμᾶς δικαίως ἂν αὐτῷ ὀργίζεσθαι. ὅτι τοῦ νόμου κε- 

εἰς τοὐπίσω deleverit Dobr, ἀναχωρῶν addere malit lis | 
στρατιώτας] στρατηγοὺς: Schott, στρατηγοῦντας Markl θταύ- 
την del. vel τὴν ταχτὴν 7A. Rs An. II 64 1 ἀστρατίας XE] 
ὅτι] ὅτι ὃ Χ | ὁπλίτης Steph: ὁ πατὴρ X | οὐ συνεξῆλϑε 
scripsi: οὐκ ἐπεξῆλθε X, ovx ἐξῆλϑε Hs | λιποταξίου δὲ ὅτι 
hie add. Dobr (ante οὐκ ἐπεξῆλϑε add. O, ἐν τῷ add. Do: 
στρατευσόμενος et πεζῷ addidi Jahn. anm. OX V-9mdo 
ὁπλ. καταλ. οὐ παρῆν. λιπ. δὲ ὅτι οὐκ ἐξῆλϑε us ὑμῶν s 
τοπεδευσόμενος, οὐδὲ παρέσχε Frb | δεῖν αὐτὸν Schott: δεῖ 
ἕχαστον X, δεῖν ἕχαστον Bekker | ὁπλιτῶν Steph: πολιτῶν X 
8 ποιήσε σϑαι Vanderheid: ποιήσασϑαι X* 
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λεύοντος. ἐάν τις ἀδοκίμαστος ἱππεύῃ. ἄτιμον εἶναι. 4 Ü 

ἐτόλμησεν ἀδοκίμαστος ἱππεύειν. Καί μοι ἀνόάγνωϑι 

τὸν νόμον. 

ΝΟΜΟΣ. 

Οὗτος τοίνυν εἰς τοῦτ᾽ 1496 πονηρίας. καὶ οὕτως 

ὑμῶν χατεφρόνησε χαὶ τοὺς πολεμίους ἔδεισε καὶ ἱπ- 

πεύειν ἐπεθύμησε xci τῶν νόμων οὐχ ἐφρόντισεν. 

ὥστε οὐδὲν αὐτῷ τούτων τῶν χινδύνων ἐμέλησεν. ἀλλ᾽ 

ἐβουλήϑη xci ἄτιμος εἶναι [xci τὰ χρήματ᾽ αὐτοῦ δη- ἤϑη καὶ ἄτιμος εἶναι [xci τὰ χρήματ » δὴ 

μευϑῆναι] xci πάσαις ταῖς κειμέναις ξημίαις ἔνοχος 

γενέσθαι μᾶλλον ἢ μετὰ τῶν πολιτῶν εἶναι καὶ ὁπλί- 
, M e" »1 , , L4 d 

της γενέσϑαι. — xci ἕτεροι μὲν οὐδεπώποτε ὁπλιτεύ- 

ὅαντες. ἱππεύσαντες δὲ καὶ τὸν ἄλλον χρόνον xci 

πολλὰ χαχὰ τοὺς πολεμίους πεποιηκότες. οὐχ ἐτόλμη- 
URN ' rr 3 - ς -»" M P! 

σαν ἐπὶ τοὺς ἵππους ἀναβῆναι. δεδιότες ὑμᾶς καὶ τὸν 

vóuov: οὕτω γὰρ ἦσαν παρεσχευασμένοι, οὐχ ὡς ἀπο- 

λουμένης τῆς πόλεως. ἀλλ᾽ ὡς σωϑησομένης καὶ μεγά- 49 i ΕΣ 5 i i5 i 

λης ἐσομέν χαὶ τιμωρησομένης τοὺς ἀδικοῦντας" i D D (PE ! 

᾿Δλχιβιάδης δ᾽ ἐτόλμησεν ἀναβῆναι. οὔτε εὔνους ὧν 

τῷ πλήϑει οὔτε πρότερον ἱππεύσας οὔτε νῦν ἐπιστά. 
οἵ! e 2 e ΓΝ ὃ γῇ G4 ΓΞ € τ ἐξ σό "07; μενος οὔτε ὑφ᾽ ὑμῶν δοχιμασϑείς. ὡς ovx ἐξεσόμενοι 

“- , P, A - 9 , , 9 τῇ πόλει δίχην παρὰ τῶν ἀδικούντων λαμβάνειν. ἐν- 

ϑυμηϑῆναι δὲ χρὴ ὅτι. εἰ ἐξέσται ὅ τι ἄν τις βούλη- 

ται ποιεῖν. οὐδὲν ὄφελος νόμους κεῖσθαι ἢ ὑμᾶς συλ- 

λέγεσϑαι ἢ στρατηγούς αἱρεῖσθαι. ϑαυμάξω δέ. ὦ 

9 οὗτος C: ὅτι X, ἔτι Cont, ὁδὲ Rs, ὕδε Auger | καὶ 
γενέσϑαι delevi | πολιτῶν) ὁπλιτῶν Rs, καὶ ὁπλ. γενέσϑαι 
del. Frb ad Reiskii mentem 10 ἱππεύσαντες Steph: 
ἵππου ὄντες X, ἱππεύοντες Emperius | καὶ {πάντα τὸν Bs, 
x«i om. Bekker | καὶ (ante πολλὰ) del. Francken 11 χρὴ 
ὅτι Cont: χρὴ ὅτ᾽ X 

eo 

10 

11 
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ἄνδρες δικασταί. εἴ τις ἀξιοῖ. ἐὰν μέν τις προσιόντων 

τῶν πολεμίων τῆς πρώτης τάξεως τεταγμένος τῆς δευ- 
, , , M 

τέρας γένηται. τούτου μὲν δειλίαν καταψηφίξεσϑαι. 

ἐὰν δέ τις ἐν τοῖς ὁπλίταις τεταγμένος ἐν τοῖς ἱππεῦ- 

σιν ἀναφανῇ. τούτῳ συγγνώμην ἔχειν. χαὶ μὲν δή, ὦ 
x , e ^ , e - 3 , ^ 

ἄνδρες δικασταί, ἡγοῦμαι δικάξειν ὑμᾶς οὐ μόνον τῶν 
9 , er 9 2 er ^ a x - 

ἐξαμαρτανόντων ἕνεχα. ἀλλ᾽ ἵνα καὶ τοὺς ἄλλους τῶν 

ἀκοσμούντων σωφρονεστέρους ποιῆτε. ἐὰν μὲν τοίνυν 

τοὺς ἀγνῶτας χολάζητε. οὐδεὶς ἔσται τῶν ἄλλων βελ- 
3 M ' N ' c 3 t - , TíOv' οὐδεὶς γὰρ εἴσεται τὰ ὑφ᾽ ὑμῶν χαταψηφισϑέντα" 

ἐὰν δὲ τοὺς ἐπιφανεστάτους τῶν ἐξαμαρτανόντων 

τιμωρῆσϑε. πάντες πεύσονται, ὥστε τούτῳ παρα- 

δείγματι χρώμενοι βελτίους ἔσονται οἱ πολῖται. 

ἐὰν τοίνυν τούτου χαταψηφίσησϑε. οὐ μόνον 

οἱ ἐν τῇ πόλει εἴσονται. ἀλλὰ καὶ οἱ σύμμαχοι 
αἰσϑήσονται χαὶ οἱ πολέμιοι πεύσονται. καὶ ἡγή- 

' Dto, * b ΄ AT 
σονται πολὺ πλείονος ἀξίαν εἶναι τὴν πόλιν. ἐὰν 
e - 9 M » , - ς , , ^ 

ὁρῶσιν ἐπὶ τοῖς τοιούτοις TOV ἁμαρτημάτων μάλισϑ 

ὑμᾶς ὀργιζομένους καὶ μηδεμιᾶς συγγνώμης τοὺς ἀκοσ- 
- 9 - , , 9 - , 

μοῦντας ἐν τῷ πολέμῳ τυγχάνοντας. ἐνθυμεῖσθε Ó', 

ὦ ἄνδρες δικασταί. ὅτι τῶν στρατιωτῶν οἱ μὲν χά- 

ὠνοντὲς ἐτύγχανον. οἱ δὲ ἐνδεεῖς ὄντες τῶν ἐπιτηδείων. 

χαὶ ἡδέως ἂν οἱ μὲν ἐν ταῖς πόλεσι καταμείναντες 

ἐθεραπεύοντο. οἱ δὲ οἴχαδ᾽ ἀπελθόντες τῶν οἰκείων | 

ἐπεμέλοντο. οἱ δὲ ψιλοὶ ἐστρατεύοντο. οἱ δ᾽ ἐν τοῖς 

ἱππεῦσιν ἐκινδύνευον" ἀλλ᾽ ὅμως ovx ἑἐτολμᾶτε ἀπολι- 

12 εἴσεται τὸν ὑφ᾽ Rs | τὰ ὑφ᾽ ὑμῶν ψηφισϑέντα Frb | 
οἱ ante πολῖται del. Dobr 19 καταφψηφίσησϑε Coraes: 
καταψηφιεῖσθε X, quo servato. idem Cor. εἰ scribi iubet | 
εἴσονται] ἔσονται X! 14 φιλοὶ Cont: φίλοι X, ἐν ψι- 
λοῖς Rs | ἐκινδύνευον del. Dobr 
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πεῖν τὰς τάξεις οὐδὲ τἀρεστὰ ὑμῖν αὐτοῖς αἱρεῖσϑαι, 
ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον ἐφοβεῖσϑε τοὺς τῆς πόλεως νόμους 

ἢ τὸν πρὸς τοὺς πολεμίους κίνδυνον. ὧν χρὴ μεμνη- 

μένους ὑμᾶς νυνὶ τὴν ψῆφον φφέρειν». καὶ πᾶσι 

φανερὸν ποιεῖν ὅτι ᾿4“ϑηναίων οἱ μὴ βουλόμενοι τοῖς 

πολεμίοις μάχεσϑαι ὑφ᾽ ὑμῶν κακῶς πείσονται. 

Ἡγοῦμαι δέ. ὦ ἄνδρες δικασταί. περὶ μὲν τοῦ 

νόμου x«i αὐτοῦ τοῦ πράγματος οὐχ ἕξειν αὐτοὺς ὅ 

τι λέξουσιν. ἀναβαίνοντες δ᾽ ὑμᾶς ἐξαιτήσονται καὶ 

ἀντιβολήσουσιν. οὐκ ἀξιοῦντες τοῦ ᾿Αλκιβιάδου ὑέος 

τοσαύτην ζημίαν καταγνῶναι. ὡς ἐχεῖνον πολλῶν &ya- 

δῶν ἀλλ᾽ οὐχὶ πολλῶν χαχῶν αἴτιον γεγενημένον, 

(ὃν) εἰ τηλικοῦτον ὄντα ἀπεχτείνατε. ὅτε πρῶτον εἷς 

ὑμᾶς ἐλάβετε ἐξαμαρτάνοντα. οὐκ ἂν ἐγένοντο συμ- 
φοραὶ τοσαῦται τῇ πόλει. δεινὸν δέ μοι δοχεῖ. ὦ 
ἄνδρες δικασταί. εἶναι. εἰ αὐτοῦ μὲν éxs(vov ϑάνα- 

τον χατέγνωτε. τοῦ δὲ ὑοῦ ἀδικοῦντος δι᾽ ἐχεῖνον 

ἀποψηφιεῖσϑε. ὃς αὐτὸς μὲν οὐκ ἐτόλμα us0' ὑμῶν 
μάχεσϑαι. ὃ δὲ πατὴρ αὐτοῦ μετὰ τῶν πολεμίων ἠξίου 

στρατεύεσθαι. καὶ ὅτε μὲν παῖς ὧν οὔπω δῆλος ἣν 

ὁποῖός τις ἔσται. διὰ τὰ {τοῦ πατρὸς ἁμαρτήματα 

ὀλίγου τοῖς ἕνδεκα παρεδόϑη" ἐπειδὴ δὲ πρὸς τοῖς 

ἐχείνῳ πεπραγμένοις ἐπίστασϑε καὶ τὴν τούτου πονη- 

ρίαν. διὰ τὸν πατέρα ἐλεεῖν αὐτὸν ἀξιώσετε; οὐκ οὖν 

19 πολεμίους πολέμους X! | φέρειν add. C, lacu- 
nam habet ΧΕ 106 ἀναβάντες Broeckmeijer | ὑμᾶς αἰτήσονται 
Auger, Tm pone ἀντιβολήσουσιν transponit Frb, sed cf. 
[XX] 35 | ὑνέος ἃ pr. m. ex ὑιέως X* | ξημίαν scripsi: δει- 
λίαν X, s Halb, voc. δειλ. del. Hirschig ἐκείνου . . yeys- 
vnu£vov Rs | ὃν add. Cont 17 εἶναι del. Halb, pone δοκεῖ 
transpon. Gebauer, sed cf. ΧΠῚ 47 | «ἐφ᾽ ὑμᾶς) στρατ. malit 
Rs | ov Markl, οὔπω Cont (qui D ἦν xci οὔπω): ὅτε uiv 
παῖς 5v: οὕτω δῆλος Χ'] τοῦ add. Rs 

17 

18 
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δεινόν, ὦ ἄνδρες δικασταί, τούτους μὲν οὕτως εὐτυχεῖς 

εἶναι ὥστ᾽. ἐπειδὰν ἐξαμαρτάνοντες ληφϑῶσι. διὰ τὸ 

αὑτῶν γένος σῴξεσϑαι. ἡμᾶς δέ, εἰ ἐδυστυχήσαμεν διὰ 

τοὺς οὕτως ἀταχτοῦντας. μηδὲν ἂν δύνασϑαι παρὰ 

τῶν πολεμίων ἐξαιτήσασϑαι μηδ᾽ ἂν τὰς τῶν προγό- 

νῶν ἀρετάς; καίτοι πολλαὶ καὶ μεγάλαι καὶ ὑπὲρ ἁπάν- 

τῶν τῶν ᾿Ελλήνων γεγόνασι. xci οὐδὲν ὅμοιαι τοῖς 

ὑπὸ τούτων περὶ τὴν πόλιν πεπραγμένοις. ὦ ἄνδρες 

δικασταί. εἰ δ᾽ ἐχεῖνοι δοχοῦσι βελτίους εἶναι σῴξον.- 

τες τοὺς φίλους. δῆλον ὅτι xci ὑμεῖς ἀμείνους δόξετε 

εἶναι τιμωρούμενοι τοὺς ἐχϑρούς. ἀξιῶ δ΄. ὦ ἄνδρες 

δικασταί, ἐὰν μέν τινες τῶν συγγενῶν αὐτὸν ἐξαιτῶν- 

ται. ὀργίξζεσϑαι ὅτι τούτου μὲν οὐκ ἐπεχείρησαν δεη- 

ἁϑῆναι. ἢ δεηϑέντες οὐκ ἐδύναντο εὑρέσϑαι, ποιεῖν τὰ 

ὑπὸ τῆς πόλεως προσταττόμενα. ὑμᾶς δὲ πείϑειν 

πειρῶνται ὡς οὐ χρὴ παρὰ τῶν ἀδικούντων δίχην 

λαμβάνειν" ἐὰν δέ τινες τῶν ἀρχόντων βοηϑῶσιν αὐτῷ 

ἐπίδειξιν μὲν τῆς ἑαυτῶν δυνάμεως ποιούμενοι. φιλο- 

τιμούμενοι δὲ ὅτι καὶ τοὺς φανερῶς ἡμαρτηχότας 

σῴζειν δύνανται. ὑμᾶς δὲ χρὴ ὑπολαμβάνειν πρῶτον 

μὲν ὅτι. εἰ πάντες ᾿Δλκιβιάδη ὅμοιοι ἐγένοντο. οὐδὲν 

ἂν ἔδει αὐτοὺς στρατηγεῖν (οὐδὲ γὰρ εἶχον ὅτου 

ἡγοῦντο). ἔπειϑ᾽ ὅτι πολὺ μᾶλλον αὐτοὺς προσήχει 

τῶν λιπόντων τὴν τάξιν κατηγορεῖν ἢ ὑπὲρ τῶν 

18 μηδὲν Tayl: μηδένα X, quo servato μηδὲ διὰ τὰς C, 
id quod multis placuit, μηδ᾽ ἂν διὰ Dobr, ἀρετὰς (λέγῃ Rs; 
μηδ᾽ αὐτὰς τὰς Auger 20 7j δεηϑέντες. "E εὐρέσθαι 
del Lipsius | προσταττόμενα Steph: πραττόμενα X, ut 
infra | ὑμεῖς X! 21 ποιοῦνται φιλοτιμούμενοι ὅτι Rs | δὲ 
pone ὑμᾶς del. Cob | ἂν 2 ἀλλ᾽ X αὐτοὺς P. Müller: 
τοῦ X, τῶν στρατηγῶν Rs | γὰρ {ἂν εἶχον Baiter | ἡγοῖντο 
Markl | προσῆκε Herw 
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τοιούτων ἀπολογεῖσϑαι. τίς γὰρ ἔστιν ἐλπὶς τοὺς ἄλλους 

ἐϑελήσειν ποιεῖν τὰ ὑπὸ τῶν στρατηγῶν προσταττό- 

μένα, ὅταν αὐτοὶ οὗτοι τοὺς ἀκοσμοῦντας σῴζειν πει- 

ρῶνται; ἐγὼ τοίνυν ἀξιῶ. ἐὰν μὲν ἀποδείξωσιν οἱ 

λέγοντες χαὶ αἰτούμενοι ὑπὲρ ᾿4λκιβιάδου ὡς ἔστρα. 

τεύσατο ἐν τοῖς ὁπλίταις ἢ ὡς ἵππευε δεδοκιμασμένος. 

ἀποψηφίσασϑαι" ἐὰν δὲ μηδὲν ἔχοντες δίκαιον χελεύ- 

ὥσιν αὑτοῖς χαρίζξεσϑαι,. μεμνῆσϑαιν χρὴ ὅτι διδά- 

σχουσιν ὑμᾶς ἐπιορχεῖν xci τοῖς νόμοις μὴ πείϑεόϑαι. 

καὶ ὅτι λίαν προϑύμως τοῖς ἀδικοῦσι βοηϑοῦντες πολ- 

λοὺς τῶν αὐτῶν ἔργων ἐπιϑυμεῖν ποιήσουσι. 

Θαυμάξω δὲ μάλιστα. ὦ ἄνδρες δικασταί, εἴ τις 
ὑμῶν τὸν ᾿4λκιβιάδην ἀξιώσει διὰ μὲν τοὺς βοηϑοῦν- 

τας σῴζεσθαι. διὰ δὲ τὴν αὐτοῦ πονηρίαν μὴ ἀπολέ- 

σϑαι. ἧς ἄξιον ὑμᾶς ἀκοῦσαι. ἵν᾽ ἐπίστησϑε ὅτι οὐκ 

ἂν εἰκότως αὐτοῦ ἀποψηφίζοισϑε., ὡς ταῦτα μὲν ἧμαρ- 

τηχότος. τὰ δ᾽ ἄλλα πολίτου χρηστοῦ γεγενημένου" ἐκ 

γὰρ τῶν ἄλλων τῶν τούτῳ πεπραγμένων δικαίως ἂν 

αὐτοῦ ϑάνατον χαταψηφίζοισϑε. προσήκει δ᾽ ὑμῖν 

περὶ αὐτῶν εἰδέναι" ἐπειδὴ γὰρ καὶ τῶν  ἀπολογου- 
μένων ἀποδέχεσϑε λεγόντων τὰς σφετέρας αὐτῶν 

ἀρετὰς χαὶ τὰς τῶν προγόνων εὐεργεσίας. εἰκὸς ὑμᾶς 

καὶ τῶν χατηγόρων ἀχροάσασϑαι. ἐὰν ἀποφαίνωσι 

τοὺς φεύγοντας πολλὰ εἰς ὑμᾶς ἡμαρτηκότας xci τοὺς 

προγόνους αὐτῶν πολλῶν καχῶν αἰτίους γεγενημένους. 

γὰρ ἔστιν scripsi: γάρ ἐστιν X | πραττόμενα, ῦταν X 
22 ἵππευε Markl: ἱππεύειν X, ἱππεύει, Scal, ἱππεύειν «ἦν» 
Bartelt | αὑτοῖς χαρίξεσϑαι Dobr: αὐτοὶ ὀργισϑὲ Xl αὐτοὶ 
χαρίξεσϑαι, Auger, αὐτῷ χαρίξεσϑαι Foertsch, αὐτῷ «μὴ» ὀργί- 
feodo. Markl 23 τὴν αὑτοῦ zov. Markl | οὐδ᾽ ὧν six. malit. 
Frb 24 ἀποδέχεσθαι X | ἀκροάσασϑ'αι P. Müller cf. XXX 1: 
ἀκροᾶσϑαι X | αἰτίους (ouiv» γεγ. malit. Rs 

Lsras. Ed. maior. 12 
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Οὗτος γὰρ παῖς uiv ὧν παρ᾽ "Aoysónuo τῷ γλάμωνι, 
οὐχ ὀλίγα τῶν ὑμετέρων ὑφῃρημένῳ. πολλῶν ὁρώντων 

ἔπινεν ὑπὸ τῷ αὐτῷ ἱματίῳ ποτακοίμενος, ἐχώμαξε 

«δὲν μεϑ' ἡμέραν. ἄνηβος d ἔχων. Eros 

τοὺς ἑαυτοῦ προγόνους. x«i ἡγούμενος οὐχ ἂν δύνα- 

σϑαι πρεσβύτερος ὧν λαμπρὸς γενέσϑαι. εἰ μὴ νέος 

ὧν πονηρότατος δόξει εἶναι. μετεπέμῳφϑη δ᾽ ὑπὸ 

᾿Αλκιβιάδου. ἐπειδὴ φανερῶς ἐξημάρτανε. καίτοι ποῖόν 

τινα χρὴ αὐτὸν ὑφ᾽ ὑμῶν νομίζεσϑαι εἶναι. ὅστις χκά- 

χείνῳ τοιαῦτ᾽ ἐπιτηδεύων διεβέβλητο. ὃς τοὺς ἄλλους 

ταῦτ᾽ ἐδίδασκε; μετὰ Θεοτίμου δὲ ἐπιβουλεύσας τῷ 

πατρὶ Ὄρνους προὔδωκεν. ὃ δὲ παραλαβὼν τὸ χω- 

θέον πρότερον μὲν ὕβριζεν αὐτὸν ὡραῖον ὄντα. τελευ- 

τῶν δὲ δήσας ἀργύριον εἰσεπράττετο. ὃ δὲ πατὴρ 

αὐτὸν οὕτως ἐμίσει σφόδρα. ὥστ᾽ οὐδ᾽ (ἂν) ἀποϑα- 

νόντος ἔφασχε τὰ ὀστᾶ κομίσασϑαι. τελευτήσαντος δ᾽ 

ἐκείνου ἐραστὴς γενόμενος ᾿ἡρχεβιάδης αὐτὸν ἐλύσατο. 

οὐ πολλῷ δὲ χρόνῳ ὕστερον χαταχυβεύσας τὰ ὄντα. 

ἔχ “ευκῆς ἀχτῆς δρμώμενος τοὺς φίλους κατεπόντιζεν. 

ὅσα μὲν οὖν. ὦ ἄνδρες δικασταί. ἢ εἰς τοὺς πολίτας 

ἢ εἰς τοὺς ξένους ἢ περὶ τοὺς αὑτοῦ οἰκείους ἢ 

25 παῖς μὲν «ἔτι ὧν Dobr | πολλῶν (uiv 09. Rauch | 
ἔπινεν Rs: ἔτι μὲν X, ἔπινε Cuir) Tur | αὐτῷ ἱματίῳ Tayl: 
αὐτόματι X, αὐτῷ στρωματεῖ Rs, ἐπὶ τῷ αὐτῷ στρώματι Cont, 
αὐτῷ εἴματι ' Jacobs | δὲ add. Rs | δόξει lib. Coisl. et Vind.: 
δείξει X, δόξειεν C 26 ἀπεπέμφϑη Frb, immo Athenis pater 
filium in Thraciam arcessivit | Hogifiddov Tayl, ἀρχεβιάδου 
Rs | αὐτὸν et εἶναι del. Francken | ὃς Rs: ὡς X! | Ὄρνους 
Lipsius cf. Hierocles synecdem. p. 632 Wess. 390 Bekk. Nepos 
Ale. 7,4: ὀρνεοὺς X, ὠὡρεοὺς C, Ὀρνεὰς Markl, Ὀρεοὺς Bekker | 
vEÀSOTÓ δὲ Tayl: DERIGues cox | δήσας corr. ex δείσας 
X! 24 οὕτως μισεῖ X οὐδ᾽ ἂν Rs: οὐδὲ X | Ἀρχεβιάδης 
2. ἀρχιβιάδης X | κατα(σκευασ) κυβεύσας X* | Acvxijg ἀκτῆς 
f. Harp. 28 ὦ] ὦ ἡ Xs| τοὺς ξένους ἢ περὶ τοὺς αὖ- 
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περὶ τοὺς ἄλλους ἡμάρτηκε. μακρὸν ἂν εἴη λέγειν" 

Ἱππόνικος δὲ πολλοὺς παραχαλέσας ἐξέπεμψε τὴν c- 

τοῦ γυναῖκα. φάσκων τοῦτον οὐχ ὡς ἀδελφὸν αὐτῆς 

ἀλλ᾽ ὡς ἄνδρα ἐκείνης sig τὴν oixíav εἰσιέναι τὴν 

αὑτοῦ. x«i τοιαῦϑ'᾽ ἡμαρτηκότι καὶ οὕτω δεινὰ (x«l) 29 
πολλὰ καὶ μεγάλα πεποιηκότι οὔτε τῶν γεγενημένων 

αὐτῷ μέλει οὔτε τῶν μελλόντων ἔσεσϑαι. ἀλλ᾽ ὃν ἔδει 
κοσμιώτατον εἶναι τῶν πολιτῶν. ἀπολογίαν ποιούμε.- 

vov τὸν ἑαυτοῦ βίον τῶν τοῦ πατρὺς ἁμαρτημάτων. 

οὗτος ἑτέρους ὑβρίξειν πειρᾶται. ὥσπερ δυνάμενος ἂν 

πολλοστὸν μέρος ὀνειδῶν τῶν ἑαυτῷ προσόντων 

τοῖς ἄλλοις μεταδοῦναι. καὶ ταῦϑ'᾽ ὑὸς ὧν ᾿4λκιβιάδου. 30 

(ὃς) ἔπεισε μὲν Ζεκέλδιαν Μακεδαιμονίους ἐπιτει- [Xv10 

χίσαι. ἐπὶ δὲ τὰς νήσους ἀποστήσων ἔπλευσε. διδά- 

ὄχαλος δὲ τῶν τῆς πόλεως χαχῶν ἐγένετο. πλεονάκις 

δὲ μετὰ τῶν ἐχϑρῶν ἐπὶ τὴν πατρίδα ἐστρατεύσατο ἢ 

μετὰ τῶν πολιτῶν ἐπ᾽ ἐχείνους. ἀνθ᾽ ὧν καὶ ὑμῖν 

καὶ τοῖς μέλλουσιν ἔσεσϑαι τιμωρεῖσϑαι προσήκει ὅν- 

τινα λαμβάνετε τούτων. καίτοι σφόδρα εἴϑισται λέ- 31 

γειν ὡς οὐχ εἶκός ἐστι τὸν μὲν πατέρα αὐτοῦ κατελ- 

ϑόντα δωρεὰς παρὰ τοῦ δήμου λαβεῖν. τοῦτον δ᾽ 

ἀδίκως διὰ τὴν φυγὴν τὴν ἐχείνου διαβεβλῆσϑαι. 

τοῦ οἰκείους Frb: τοὺς οἰκείους ἢ περὶ τοὺς αὐτοῦ ξένους X | 
οὐχ ὡς Cont: ὡς ovx X, quibus servatis alterum ὡς del. 
Kayser | ἀλλ᾽ ὡς ἄνδρα ἐκ. del. Herw 29 καὶ 6 libr. 
Vindob. add. Rs | γεγενημένων a pr. m. corr. ex yeyocuu£- 
vov X*5, πεπραγμένων vulgo | μέλει Kayser: μεταμέλει X, με- 
ταμ. (οὐδὲν Francken | μέλει add. pone οὔτε Rs, pone ἔσεσϑαι 
Frb | ἀλλ᾽ ὃν Rs: ὃν μᾶλλον X | πολοστὸν X* | ὀνειδῶν 
scripsi: τῶν εἰδῶν X, τῶν ὀνειδῶν Markl | προσόντων Cob: 
προσηκόντων X 30 ὃς add. Cont | δεκέλλειαν X | δὲ 
{πάντων τῶν Cob | λαμβάνετε C: λαμβάνεται X, ἂν λαμ- 
βάνητε Rs 91 εἰκός ἐστιν Χ' ἀδίκως del. Broeckmeijer 
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xviii ἐμοὶ δὲ δοχεῖ δεινὸν εἶναι. εἶ τὰς μὲν δωρεὰς αὐ- 

τοῦ ἀφείλεσϑε ὡς οὐ δικαίως δεδωκότες. τούτου δὲ 

ἀδικοῦντος ἀποψηφιεῖσθε ὡς τοῦ πατρὸς χρηστοῦ περὶ 
M , , S Χ ΄, S LA 

32 τὴν πόλιν γεγενημένου. Καὶ μὲν δή, ὦ ἄνδρες δικα- 

σταί. ἄλλων τὲ πολλῶν ἄξιον ἕνεχα αὐτοῦ χαταψηφί- 

σασϑαι. καὶ ὅτι ταῖς ὑμετέραις ἀρεταῖς χρῆται παρα- 
I c ΄ - - S xviie| δείγμασι περὶ τῆς ἑαυτοῦ πονηρίας. τολμᾷ γὰρ 

λέγειν ὡς ᾿Αλκιβιάδης οὐδὲν δεινὸν εἴργασται ἐπὶ τὴν 

88 πατρίδα στρατεύσας" καὶ γὰρ ὑμᾶς φεύγοντας Φυλὴν 

χαταλαβεῖν καὶ δένδρα τεμεῖν καὶ πρὸς τὰ τείχη προσ- 

βαλεῖν. καὶ ταῦτα ποιήσαντας οὐκ ὄνειδος τοῖς παισὶ 
- 9 iJ ^ ' - 9 4 /, 

καταλιπεῖν. ἀλλὰ τιμὴν παρὰ πᾶσιν ἀνϑρώποις χτή- 
e - 5 m M , , rr 7 

σασῦαι. ὡς τῶν αὐτῶν Ovrcg ἀξίους οσον φυγόντες 

μετὰ τῶν πολεμίων ἐπὶ τὴν χώραν ἐστράτευσαν. καὶ 

84 ὅσοι χατήεσαν “ακεδαιμονίων ἐχόντων τὴν πόλιν. καὶ 

μὲν δὴ πᾶσιν ἡγοῦμαι δῆλον εἶναι ὅτι οὗτοι μὲν ἐξή.- 

τουν χατιέναι ὡς τὴν μὲν τῆς θαλάττης ἀρχὴν Δακε- 

δαιμονίοις παραδώσοντες. αὐτοὶ δ᾽ ὑμῶν ἄρξοντες. 

τὸ δ᾽ ὑμέτερον πλῆϑος κατελϑὸν τοὺς μὲν πολεμίους 

ἐξήλασε. τῶν δὲ πολιτῶν x«i τοὺς βουλομένους δου- 
, 3 , ΟΡ ? , e , M f 

λεύευν mÀevOéogoGcv: | Gor οὐχ ὁμοίων τῶν ἔργων 
» , , ᾿Ξ ΠΩΣ , ^ ΄ τι » 3 3 

35 ἀμφοτξροις γεγενημένων τοὺς λόγους ποιεῖται. AA 

ὅμως τοσούτων συμφορῶν χαὶ οὕτως αὐτῷ μεγάλων 

ὑπαρχουσῶν ἐπὶ τῇ τοῦ πατρὸς πονηρίᾳ φιλοτιμεῖται. 

δωρεὰς ἐκείνου Auger 32 εἴνεκα X | παραδείγμασι 
Cob, οἵ. Isocr. XII 16, Demosth. IV 3: moe sbyporr X | τῆς 
αὐτοῦ vel τῆς τοῦ πατρὸς Bake, τῆς ἐκείνου maht ΕὟΡ | στρα- 
Pe Markl: στρατεύσασϑαι X, στρατευσάμενος Cont 393 Φυ- 

y (D: φυλακὴν X — 934 βουλομένους a pr. τῇ. corr. ex Bovio- 
Ms Xen γεγενημένων (ὡς περὶ ὁμοίων vel μάτην» τοὺς 
malit Rs 35 αὐτῷ à pr m. postea additum in X, del. 
Scheibe 
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καὶ λέγει ὡς οὕτως ἐκεῖνος μέγα ἐδύνατο. ὥστε τῇ 

πόλει πάντων {τῶν κακῶν αἴτιος γεγένηται. καίτοι 

τίς οὕτως ἄπειρος τῆς ἑαυτοῦ πατρίδος. ὃς οὐχ ἂν 

βουλόμενος εἶναι πονηρὸς εἰσηγήσαιτο μὲν τοῖς πολε- 
κι ^ » M , , 2 μ᾿} 

μίοις ἃ χρὴ καταλαβεῖν τῶν χωρίων. δηλώσειε ὁ΄ ἂν 
κι - , - » , , ^ e^ 

ἃ χακῶς φυλάττεται τῶν φρουρίων. διδάξειε δ᾽ àv ἃ 

πονηρῶς ἔχει τῶν πραγμάτων. μηνύσειε δ᾽ ἂν τοὺς 

βουλομένους ἀφίστασθαι τῶν συμμάχων; οὐ γὰρ δή- 

που. Ort μὲν ἔφευγε. διὰ τὴν δύναμιν κακῶς οἱός T 

ἣν ποιεῖν τὴν πόλιν. ἐπειδὴ δὲ ὑμᾶς ἐξαπατήσας κατ- 
ἤλϑε χαὶ πολλῶν ἦρξε τριήρων. οὔτε τοὺς πολεμίους 

ἐδύνατο ἐχ τῆς χώρας ἐχβαλεῖν. οὔτε Χίους oUg ἀπέ- 

στησὲ πάλιν φίλους τον πο: οὔτε ἄλλο οὐδὲν ἀγαϑὸν 

90 

81 

ὑμᾶς ἐργάσασϑαι. ὥστ᾽ οὐ χαλεπὸν γνῶναι ὅτι ᾿4λκι- [xvn 

βιάδης δυνάμει μὲν οὐδὲν τῶν ἄλλων διέφερε. πονηρίᾳ 

δὲ τῶν πολιτῶν πρῶτος ἦν. ἃ μὲν γὰρ ἤδει τῶν ὑμε- 
τέρων χακῶς ἔχοντα. μηνυτὴς αὐτῶν Μακχεδαιμονίοις 
ἐγένετο" ἐπειδὴ δ᾽ ἔδει αὐτὸν στρατηγεῖν, οὐδὲν κα- 

χὸν ποιεῖν ἐχείνους ἐδύνατο. ἀλλ᾽ ὑποσχόμενος δι᾽ 

ἑαυτὸν παρέξειν βασιλέα χρήματα. πλεῖν ἢ διακόσια 

τάλαντα τῆς πόλεως ὑφείλετο. καὶ οὕτω πολλὰ &vÓ- : 

μιζεν εἰς ὑμᾶς ἡμαρτηκέναι. ὥστε λέγειν δυνάμενος 

xci φίλων ὄντων χαὶ χρήματα χεχτημένος οὐδέποτ᾽ 

ἐλθὼν εὐθύνας ἐτόλμησε δοῦναι. ἀλλὰ φυγὴν αὑτοῦ 

καταγνοὺς χαὶ Θράκης χαὶ πάσης πόλεως ἐβούλετο 

πολίτης γενέσθαι μᾶλλον ἢ τῆς πατρίδος εἶναι τῆς 

τῶν add. Cob 36 ὅτε C: ὅταν X διὰ τὴν δύναμιν 
ante órs transp. Franckemn, perperam, quamquam multis pla- 
cuit | κατῆλϑε (x«l παντὸς τοῦ στρατοῦ ἡγήσατο» καὶ vel 
simile quid add. Roehl 31 πολιτῶν] πάντων Rs An. II 66 | 
αὐτῶν Markl: αὐτοῖς X, αὐτὸς Cont 



39 

40 

A1 
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ἑαυτοῦ. καὶ τὸ τελευταῖον, ὦ ἄνδρες δικασταί, ὑπερ- 

βολὴν ποιησάμενος τῆς προτέρας πονηρίας ἐτόλμησε 

τὰς ναῦς Πυσάνδρῳ μετὰ ᾿4δειμάντου προδοῦναι. ὥστε 

si τις ὑμῶν ἢ τοὺς τεϑνεῶτας ἐν {τῇ ναυμαχίᾳ ἐλεεῖ, 

ἢ ὑπὲρ τῶν δουλευσάντων τοῖς πολεμίοις αἰσχύνεται. 

ἢ τῶν τειχῶν καϑηρημένων ἀγανακτεῖ. ἢ Δακεδαι- 

μονίους μισεῖ. ἢ τοῖς τριάκοντα ὀργίζεται. τούτων 

ἁπάντων χρὴ τὸν τούτου πατέρα αἴτιον ἡγεῖσϑαι. καὶ 

ἐνθυμηϑῆναι ὅτι ᾿4λκιβιάδην μὲν τὸν πρόπαππον αὖ- 

τοῦ καὶ τὸν πρὸς μητρὸς πάππον Μεγακλέα οἱ ὑμέτεροι 

πρόγονοι δὶς ἀμφοτέρους ἐξωστράκισαν. τοῦ δὲ πατρὸς 

αὐτοῦ οἱ πρεσβύτεροι ὑμῶν ϑάνατον κατέγνωσαν. ὥστε 

νῦν χρὴ ἡγησαμένους πατριχὺν ἐχϑροὺν τοῦτον εἶναι 

τῇ πόλει καταψηφίσασϑαι. xci μήτε ἔλεον μήτε συγ- 

γνώμην μήτε χάριν μηδεμίαν περὶ πλείονος ποιήσα- 

ὄϑαι τῶν νόμων τῶν χειμένων xci τῶν ὅρκων οὕς 

ὠμόσατε. 

Σχέψασϑαι δὲ χρή. ὦ ἄνδρες δικασταί, διὰ ví ἄν 

τις τοιούτων ἀνδρῶν φείσαιτο; πότερον ὡς πρὸς μὲν 

τὴν πόλιν δεδυστυχήκασιν. ἄλλως δὲ κόσμιοί εἰσι καὶ 

σωφρόνως βεβιώκασιν; (ἀλλ᾽) οὐχ οἱ μὲν πολλοὶ αὖ- 

τῶν ἡταιρήχασιν. οἱ δ᾽ ἀδελφαῖς συγγεγόνασι,. τοῖς δ᾽ 

&x ϑυγατέρων παῖδες γεγόνασιν. οἱ δὲ μυστήρια πεποι- 

ήκασι καὶ τοὺς ᾿Ερμᾶς περικεκόφασι καὶ περὶ πάντας τοὺς 

ϑεοὺς ἠσεβήκασι καὶ εἰς ἅπασαν τὴν πόλιν ἡμαρτήκασιν, 

39 τῇ add. Rs τὸν πρὸς μητρὸς πάππον X! et Harp. 
v. AIxificóns: πρόπαππος τοῦ προειρημένου, ὃν φησι “υσίας 
: . αὐτόν τε καὶ τὸν πρὸς μητρὸς (πατρὸς BCFHK) πάπ- 
πον δὶς ἐξοστρακισθῆναι. πατρὸς pone τὸν add. Tur, τὸν τοῦ 
πατρὺς πάππον τὸν πρὸς μητρὸς Frb, sed errasse orator vide- 
tur | ἡμέτεροι X! 41 ἀλλ᾽ add. Frb 42 δὲ τὰ μυστήρια 
Hirschig 
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ἀδίκως x«l παρανόμως x«i πρὸς τοὺς ἄλλους πολι- 

τευόμενοι xci πρὸς σφᾶς αὐτοὺς διακείμενοι, οὐδε- 

μιᾶς τόλμης ἀπεχόμενοι. οὐδὲ ἔργου δεινοῦ ἄπειροι 

γεγενημένοι; ἀλλὰ καὶ πεπόνϑασιν ἅπαντα καὶ πεποι- 
ήκασιν ἅπερ πεπόνϑασιν. οὕτω γὰρ διάκεινται. ὥστ᾽ 

ἐπὶ μὲν τοῖς χαλοῖς αἰσχύνεσϑαι. ἐπὶ δὲ τοῖς κακοῖς 

φιλοτιμεῖσϑαι. Καὶ μὲν δή. ὦ ἄνδρες δικασταί, ἤδη 

τινῶν ἀπεψηφίσασϑε ἀδικεῖν μὲν νομίσαντες. οἰόμενοι, 

δ᾽ εἰς τὸ λοιπὸν χρησίμους ὑμῖν ἔσεσϑαι. τίς οὖν 
ἐλπὶς ὑπὸ τούτου τι ἀγαϑὸν πείσεσθαι τὴν πόλιν, ὃν 

ὑμεῖς. ὅτι μὲν οὐδενὸς ἄξιός ἔστιν, ἐπειδὰν ἀπολογῆται 

εἴσεσϑε. ὅτι δὲ πονηρός ἔστιν ἐχ τῶν ἄλλων ἐπιτη- 

δευμάτων ἤσϑησϑε; ᾿4λλὰ μὲν δὴ οὐδ᾽ ἂν ἐξελϑὼν 

ἐκ τῆς πόλεως οὐδὲν δύναιτο χαχὺν ὑμᾶς ἐργάσα- 

σϑαι. .1 δειλὸς ὧν καὶ πένης xci πράττειν ἀδύνατος 

καὶ τοῖς οἰχείοις διάφορος καὶ ὑπὸ τῶν ἄλλων μισού- 

μενος. ὥστ᾽ οὐδὲ τούτων ἕνεχα αὐτὸν ἄξιον φυλάτ- 

τεσϑαι. ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον παράδειγμα ποιῆσαι καὶ 

τοῖς ἄλλοις x«i τοῖς τούτου φίλοις. οἵ τὰ μὲν προσ- 

ταττόμενα ποιεῖν οὐκ ἐθέλουσι. τοιούτων δ᾽ ἔργων 

ἐπιϑυμοῦσι. xci περὶ τῶν σφετέρων αὐτῶν χαχῶς βου- 

λευσάμενοι περὶ τῶν ὑμετέρων δημηγοροῦσιν. 

πολιτευόμενοι καὶ π. σφ. αὐ. διακείμενοι Bekker: 
διακείμενοι καὶ π. σφ. αὖ. πολιτευόμενοι X | οὐδὲ] οὐδενὸς 
Steph. | ἔργου (οὐδενὸς) Frb| ἀλλὰ... πεπόνϑιασιν scripsi: 
ἀλλ᾽ ἅτε πεπόνϑασιν ἅπαντα ἃ πεποιήκασι καὶ πεπόνϑασιν X, 
ἀλλὰ καὶ πεπόνϑασι καὶ πεποιήκασιν ἅπαντα CO, ἀλλ᾽ ἅ ys πε- 
πόνϑασιν, ἅπαντα αὐτοὶ πεποιηκότες καὶ δικαίως πεπόνϑιασι 
Rs, ἀλλὰ πεπόνϑασί τε ἅπαντα καὶ πεποιήκασι ΕὟΡ, ἀλλ᾽ ἅπερ 
πεπόνϑασιν. ἅπαντα πεποιήκασι. καὶ ἃ πεποιήκασι καὶ πεπόν- 
ὅασιν Scheibe, ἀλλὰ πεπόνϑασιν ἅπαντα ἃ πεποιήκασι, καὶ 
πεποιήκασιν ἅπαντα ἃ πεπόνϑασιν P. Müller κακοῖς] αἰσχροῖς 
malit Markl — 43 ἀπολ ογῆται est in X* | ἤσϑησϑε Boissonade: 
εἴσεσθε X, ἐπίστασϑε Cont, ἴστε Rs 

43 

44 

45 
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᾿Εγὼ uiv oov ὡς ἐδυνάμην ἄρισ j γὼ ! g νάμην ἄριστα κχατηγόρηκχα, 
ἐπίσταμαι δ᾽ ὅτι οἱ μὲν ἄλλοι τῶν ἀκροωμένων ϑαυ- 

μάξζουσιν. ὕπως ποϑ᾽ οὕτως ἀχριβῶς ἐδυνήϑην ἐξευ- 

ρεῖν τὰ τούτων ἁμαρτήματα. οὗτος δέ μου χαταγελᾷ, 

ὅτι οὐδὲ πολλοστὸν μέρος εἴρηκα τῶν τούτοις ὑὕπαρ- 

χόντων χαχῶν. ὑμεῖς οὖν xcl τὰ εἰρημένα xci τὰ 
, 3 , * M , M 

παραλελειμμενα ἀναλογισάμενοι πολὺ μᾶλλον αὐτοῦ xa- 

ταψηφίσασϑε, ἐνθυμηϑέντες ὅτι ἔνοχος μέν ἐστι τῇ 
γραφῇ. μεγάλη δ᾽ εὐτυχία τὸ τοιούτων πολιτῶν ἀπαλ- 

λαγῆναι {τῇ πόλει. ᾿άνάγνωθϑι δ᾽ αὐτοῖς τοὺς νόμους 

x«i τοὺς ὕρχους καὶ τὴν γραφήν" καὶ τούτων μεμνη- 

μένοι ψηφιοῦνται τὰ δίχαια. 

(NOMOI. ΟΡΚΟΙ. ΤΡΑΦΗ.Σ 

15. 

ΚΑΤΑ AAKIBIAAOT AZTPATEIA 7. 

᾿Εγὼ μέν. ὦ ἄνδρες διχασταί. xci ὑμᾶς αἰτοῦμαι 
τὰ δίκαια ψηφίσασθαι. xci τῶν στρατηγῶν δέομαι. 
2 δὴ M 9 M x 9 - M x - /, 

ἐπεὶ καὶ ἐν τῇ ἄλλῃ ἀρχῇ πολλοῦ ἄξιοι τῇ πόλει γε- 

γόνασι. x«l περὶ τῶν τῆς ἀστρατείας γραφῶν χοινοὺς 
* - , M M , M Χ εἶναι τῷ τὲ διώκοντι καὶ τῷ φεύγοντι. xci μὴ βοη- 

- Gom , - ΄, " 
ϑοῦντας ᾧ ἂν βούλωνται πᾶσαν προϑυμίαν ἔχειν πα- 

ρὰ τὸ δίκαιον ὑμᾶς ψηφίσασϑαι. ἐνθυμουμένους ὅτι 

46 οὐδὲ τὸ πολοστὸν X, τὸ om. C, οὐδὲ πολλοστόν cL 
Frb, οὐδέπω πολλ. Halb 47 τῇ secundum Marklandum add. 
Rs. An. II 66, πόλιν (vel del) Lipsius, τὴν πόλιν Rauch | φη- 
φιοῦνται C: ψηφίσονται X | titulos add. Auger. 

XV. 

1 ἀστρατίας X* | κοινοὺς (C) Tayl: κοινωνοὺς X | ᾧ ἂν 
Rs: ὡς ἂν X, oig ἂν Markl | ὑμᾶς (αἰτεῖσϑαιν Kayser 
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σφόδρ᾽ ἂν ἠγαναχτεῖτε, εἶ (ἐν τῇ ὑμετέρᾳ δοκιμασίᾳ 
οἱ ϑεσμοθϑέται ἀναβάντες ὑμῶν ἐδέοντο καταψηφίσα- 
σϑαι. ἡγούμενοι δεινὸν εἶναι ei οἱ τιϑέντες τὸν ἀγῶνα 

xci τὴν ψῆφον διδόντες παρακελεύσονται τῶν μὲν 

μὴ (καταψηφίζεσθαι τῶν 02» καταψηφίξεσϑαι. τί δ᾽ 

ἂν αἴσχιον ἔϑος ἢ δεινότερον πρᾶγμα τούτου (£v) τῇ 
πόλει γένοιτο, εἶ τολμήσει Ó μὲν ἄρχων ἐν ταῖς τῶν 
μὰ Ζ , 9 » M € , ' ἐπικλήρων δίκαις ἀντιβολεῖν xci ἱκετεύειν τοὺς δὲ- 

^ er μ᾿ , -Ὁ e NN , καστὰς 0 τι ἂν βούληται πραχϑῆναι. ὃ δὲ πολέμαρχος 
χαὶ οἱ ἕνδεκα δεήσονται ἐν ταῖς δίκαις ταῖς ὑφ᾽ ἕαυ- 

τῶν εἰσαγομέναις. [ὥσπερ xci νῦν]; χρὴ τοίνυν xci 
ὑπὲρ ὑμῶν αὐτῶν τὴν αὐτὴν γνώμην ἔχειν. ἐνϑυμου- 

μένους ὅτι οὐδὲν διοίσει ὑμᾶς ἰδίᾳ περὶ τῆς ἀστρα- 
7 » ^ , M - 3 ' ^ 

τείας βοηϑεῖν. ἢ τούτων τινὰς δεῖσθαι αὐτοὺς τὴν 

ψῆφον διδόντας. σχέψασϑε δέ. ὦ ἄνδρες δικασταί, 

ἐὰν ἱκανὸν γένηται τεχμήριον ὅτι οὐδείς πω τῶν ἀρ- 

χόντων iv τῷ στρατοπέδῳ ᾿Αλκιβιάδῃ ἣν παρεσκχευασ- 

μένος: ἐχρῆν γὰρ αὐτούς. εἴπερ ἀληϑῆ λέγουσιν, 

ἀνακαλεῖν μὲν Πάμφιλον, ὅτι ἀφελὼν τὸν ἵππον ἱπ- 

πέως ἀπεστέρει τὴν πόλιν. ἐπιβάλλειν δὲ τῷ φυλάρχῳ. 

ὅτι ἐξελαύνων ᾿4λκιβιάδην ix τῆς φυλῆς ἄκυρον ἐποίει 
M , , , M Y 2 τὴν τούτων τάξιν. χελεύειν δὲ τὸν ταξίαρχον ἐξαλεί- 

2 ἐν add. Rs ἡμῶν ἐδέοντο Dobr {μὴ καταψ. C, κατα- 
ἸΠ ἐπ θαὶ «(ἢ μὴ καταψηφίξεσϑαι) Emperius | διδόντες 
Tayl: διαδιδόντες X!" | τῶν μὲν Steph: τὸν uiv X | (xev. 
τῶν δὲ add. Cont, τῶν μὲν καταψηφίζεσϑαι τῶν δὲ ur Markl, 
τῶν uiv, τῶν δὲ μὴ καταῳ. hs 3 ἐν add. Frb | («ἢ & 
Meier | τολμήσει ὃ Markl: τολμήσειε X, Πρ μὲν (ὃ) 
Rs ἐν ταῖς (ante τῶν) Rs: ἐμβὰς X, ἀναβὰς ἐν ταῖς Halb | 
δεήσονται et ταῖς δίκαις del. Francken | ὥσπερ καὶ νῦν 
del. Dobr, ὥσπερ καὶ νῦν (ὑμεῖς) Frb, ὥσπερ ἐκεῖνοι. νῦν 
Rauch, sed ὑμῶν $ 4 ad praetores redit, 4 διοίσει Bekker, 
δεήσει ᾿ς | rob vov C: τούτου ὧν Χ ὅ ἐγκαλεῖν μὲν Παμφί- 
λῳ Markl| ἀφελὼν Markl: φένων X, ἀφαιρῶν C 
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6 pev αὐτὸν ix τοῦ TOV ὁπλιτῶν καταλόγου. νῦν δὲ 

τούτων οὐδὲν ἐποίησαν. ἀλλ᾽ ἐν μὲν τῷ στρατοπέδῳ 

περιεώρων αὐτὸν ὑπὸ πάντων προπηλακιξζόμενον χὰν 

τοῖς ἱπποτοξόταις ἱππεύοντα, ἐπειδὴ δὲ ὑμᾶς δεῖ παρὰ 

τῶν ἀδικούντων δίκην λαμβάνειν. χαριζόμενοι μαρτυ- 

ροῦσιν ὑφ᾽ ἑαυτῶν αὐτὸν τετάχϑαι. χαίτοι δεινόν. ὦ 

ἄνδρες δικασταί, αὐτοὺς μὲν τοὺς στρατηγοὺς ὑπὸ τοῦ 

δήμου χειροτονηθέντας μὴ ἂν τολμῆσαι πρότερον 
ἡμῶν ἡγήσασϑαι. ἕως ἐδοχιμάσϑησαν κατὰ τοὺς vó- 

μους. ᾿Αλκιβιάδην δὲ τολμᾶν παρὰ τοὺς τῆς πόλεως 

νόμους ὑπ᾽ αὐτῶν ταχϑῆναι. δεινὸν δέ μοι δοχεῖ 

εἶναι. ὦ ἄνδρες δικασταί. εἰ τῶν uiv | δεδοκιμασμέ- 
vov ἱππέων οὐχ ἐπὶ τούτοις ἐστὶν ὕντινα βούλονται 

“1 

αὐτοὶ εἰς τοὺς ὁπλίτας καταλέξαι. τῶν δὲ ὁπλιτῶν 
? € ΤΑ M 3 M , ?r cr 3 μ᾿ 

ἀδοχιμάστων ὄντων ἐπὶ τούτοις ἔσται ὕντιν᾽ ἂν βού- 
τ ΄ ? M 5 x , 

8 λῶωνται ἱππεύειν. εἰ μὲν τοίνυν. ὦ ἄνδρες δικασταί, 

χυτι8} ὄντες κύριοι πολλῶν βουλομένων μηδένα τῶν ἄλλων 

ἱππεύειν εἴασαν. οὐκ ἂν δικαίως χαρίξζοισϑε αὐτοῖς" 

εἰ δ᾽ ἄκυροι ὄντες ὁμολογήσουσι τάξαι. ἐνθυμεῖσθαι 

χρὴ ὅτι ὀμωμόκατε τὰ δίκαια γνώσεσθαι. ἀλλ᾽ οὐχ 

TL ἂν οὗτοι χελεύωσι ψηφιεῖσϑαι. ὥστε οὐδένα χρὴ 

τῶν δεομένων περὶ πλείονος ὑμῶν αὐτῶν καὶ τῶν 

9 ὕρχων ποιεῖσθαι. xci μὲν δή. ὦ ἄνδρες δικασταί, εἴ 

τῷ δοχεῖ μεγάλη * ξημία εἶναι καὶ λίαν ἰσχυρὸς ὃ 

νόμος. μεμνῆσθαι χρὴ ὅτι οὐ νομοϑετήσοντες περὶ 

6 κἀν] κοὐδ᾽ ἐν Herw | ὑμῶν ἦγ. Ald | ἕως Dobr: ἕως ἂν 
2] (ὁμολογῆσαι τολμᾶν... ὑφ᾽ αὑτῶν Lipsius, τολμᾶν 
Odor ori Dobr| ὑπ᾽ αὐτῶν del Francken 4 τούτων 
superscripto oic à m. pr. (ante ἐστὶν) X5 s χαρίξοισϑε) 
ὀργίξοισϑε Foertsch, οὐκ ἂν ἀδίκως χαρ. Markl, εἰ καὶ μὴ δὲ- 
καίως. χαρίξοισϑε ἂν Hs, οὐδ᾽ ἀνάγκη χαρίξεσϑαι Bake — 9 ue- 
γάλη 9 ξημία Rs: μεγάλης ξημίας X* 
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αὐτῶν ἥκετε. ἀλλὰ κατὰ τοὺς χειμένους νόμους ψη- 
, LE S ' 2 “- , l4 3 Y 

φιούμενοι. οὐδὲ τοὺς ἀδικοῦντας ἐλεήσοντες. ἀλλὰ 

πολὺ μᾶλλον αὐτοῖς ὀργιούμενοι καὶ ὅλῃ τῇ πόλει 

βοηϑήσοντες. εὖ εἰδότες ὅτι ὑπὲρ τῶν παρεληλυϑότων 

ὀλίγους τιμωρησάμενοι πολλοὺς ποιήσετε κοσμιωτέρους 
, ^ , " ^ , 3 P274 Y 

ἐν τοῖς μέλλουσι κινδυνεύειν. χρὴ δὲ, ὦ ἄνδρες δικα- 

σταί. ὥσπερ οὗτος ἀμελήσας τῆς πόλεως τὴν αὑτοῦ 
^ 2] , er δ - 5 , ΄ 

σωτηρίαν ἐσκέψατο. οὕτως ὑμᾶς ἀμελήσαντας τούτου 

τῇ πόλει τὰ βέλτιστα ψηφίσασϑαι. ἄλλως τε καὶ OQ- 
xovg ὀμωμοχότας καὶ περὶ ᾿4λκιβιάδου μέλλοντας ψη- 

φίσασϑαι. ὃς ἐὰν ὑμᾶς ἐξαπατήδη. καταγελῶν τῆς πό- 
λεῶς ἄπεισιν. οὐ γὰρ δὴ χάριν ye ὑμῖν ἀποδώσει τῇ 

, , 3 , τι - ' 

ψήφῳ χρύβδην εὖ παϑών. ὃς τῶν φίλων τοὺς φανε- 

ρῶς αὐτὸν εὖ ποιήσαντας κακῶς ποιεῖ. ὑμεῖς οὖν. ὦ 
N , Mj , ἐκ NY , , 

ἄνδρες δικασταί. τὰς τούτων δεήσεις περὶ ἐλάττονος 

«(τῶν νόμων» ποιησάμενοι τὰ δίχαια ψηφίσασϑε. ἀπο- 

δέδειχται δὲ καταλεγεὶς εἰς τοὺς ὁπλίτας καὶ λιπὼν 

τὴν τάξιν καὶ τῶν νόμων κωλυόντων ἀδοκίμαστος ix- 

πεύσας. χαὶ περὶ ὧν οἱ νόμοι διαρρήδην οὔτε στρατη- 

yóv οὔτε ἵππαρχον οὔτε ἄλλον οὐδένα χυριώτερον 

ἐκείνων ἀποδειχνύουσι. περὶ τούτων ἰδιώτης ὧν τὴν 
3 7 e € N , ΘΙ EN ' 3 M L4 

ἐξουσίαν αὑτῷ δεδωκώς. ἐγὼ uiv οὖν xci φίλῳ ὄντι 

᾿Φρχεστρατίδη βοηϑῶν. καὶ ᾿Δ4λκιβιάδην ἐχϑρὸν ὄντα 

ἐμαυτοῦ τιμωρούμενος. δέομαι τὰ δί "φίσασϑαι" μα ᾿μώρθου ς. θὁεομαι τὰ οἰχαιὰ ψηφίσασθαι 

ὑμᾶς δὲ χρὴ τὴν αὐτὴν γνώμην ἔχοντας τὴν ψῆφον 

κινδυνεύειν del. Frb (vel κινδύνοις), ἐν τοῖς μέλλουσι uti- 
que pro neutro habendum; κοσμιωτέρως Kohm 10 ψηφι- 
εἴσθϑαι Fuhr | ὃς ἂν (C) Steph: οἷς ἂν X 11 ἐλάττονος 
Markl: ἐλαττόνων X | τῶν νόμων (vel τῶν 0oxov) add. 
P. Müller | ὁπλίτας in marg. a man. sec. X!*: πολίτας X | 
ἀποδεικνύασι Cob 12 ἀρχιστρατίδη X! 

10 

11 
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φέρειν. ἥνπερ Ore ᾧεσϑε πρὸς τοὺς πολεμίους δια- 

κινδυνεύσειν. 

10. 

EN BOTAHI 

MANTIOGE9I AOKIMAZOMEN?9I ἈΠΟΛΟΓΊΑ. 

1 Ei μὴ συνήδειν ὦ βουλή. roig χατηγόροις βουλο- 

μένοις &x παντὸς τρύπου χαχῶς ἐμὲ ποιεῖν, πολλὴν ἂν 

αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τῆς κατηγορίας" ἡγοῦμαι 
^ ^ , , , * 

γὰρ Toig ἀδίκως διαβεβλημένοις τούτους εἶναι μεγί- 

στῶν ἀγαϑῶν αἰτίους. οἵτινες ἂν αὐτοὺς ἀναγκάζωσιν 

2 εἰς ἔλεγχον τῶν αὐτοῖς βεβιωμένων καταστῆναι. ἐγὼ 

γὰρ οὕτω σφόδρα ἐμαυτῷ πιστεύω. ὥστ᾽ ἐλπίξω καὶ 

εἴ τις πρός μὲ τυγχάνει ἀηδῶς [ἢ κακῶς] διακείμενος, 
: N , - , Tar c f ' -. , 
ἐπειδὰν ἐμοῦ λέγοντος ἀκούσῃ περὶ τῶν πεπραγμένων, 

μεταμελήσειν αὐτῷ χαὶ πολὺ βελτίω μὲ εἰς τὸν λοιπὸν 

8 χρόνον ἡγήσεσϑαι. ἀξιῶ δέ, ὦ βουλή, ἐὰν μὲν τοῦτο 

μόνον ὑμῖν ἐπιδείξω. ὡς εὔνους εἰμὶ τοῖς καϑεστηκχόσι 

πράγμασι καὶ ὡς ἠνάγκασμαι τῶν αὐτῶν κινδύνων 

μετέχειν ὑμῖν. μηδέν πώ μοι πλέον εἶναι" ἐὰν δὲ φαί- 
M P» / ' M ' N 

νῶμαι καὶ τὰ ἄλλα μετρίως βεβιωκὼς καὶ πολὺ παρὰ 

τὴν δόξαν x«i παρὰ τοὺς λόγους τοὺς τῶν ἐχϑρῶν. 

διακινδυνεύσειν Dobr: διακινδυνεύειν. 

XVI  Mantitheum, cuius nomen in titulo solo traditur, 
eundem esse atque eum, qui apud Demosth. XXXIX 27 com- 
memoratur, U. Koehler probabiliter coniecit Herm. V 10. 

1 εἶχον cf. Poll. V 142 | τῶν αὑτοῖς Wdn, αὐτοῖς abesse 
malit Herw 2 7] κακῶς del Rs 5 ἀποδείξω Herw | 
ἠναγκασμένος... μετεῖχον malit Dobr | καὶ Herw: περὶ X, 
καὶ περὶ hs | post ἐχϑρῶν add. ἠριστευκὼς Dobr, πεπολιτευ- 
μένος Wdn 
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δέομαι ὑμῶν ἐμὲ μὲν δοκιμάζειν. τούτους δὲ ἡγεῖσθαι 

χείρους εἶναι. πρῶτον δὲ ἀποδείξω ὡς οὐχ ἵππευον 
9 l4 9 M E /, 3 M , 

[οὔτ᾽ ἐπεδήμουν] ἐπὶ τῶν τριάκοντα. οὐδὲ usvécyov 

τῆς τότε πολιτείας. 

Ἡμᾶς γὰρ ὁ πατὴρ πρὸ τῆς ἐν ᾿Ελλησπόντῳ συμ- 
- ς 1 Χ 3 - , , 

φορᾶς ὡς Σάτυρον rov ἐν τῷ llóvro διαιτησομένους 
2 , ^ M I M M , 9 

ἐξέπεμψε. καὶ οὔτε τῶν τειχῶν χαϑαιρουμένων (ἔπε- 

δημοῦμεν» οὔτε μεϑισταμένης τῆς πολιτείας. ἀλλ᾽ 

ἤλθομεν πρὶν τοὺς ἀπὸ Φυλῆς εἰς τὸν Πειραιᾶ κατελ- 

ϑεῖν πρότερον ziv) ἡμέραις. καίτοι οὔτε ἡμᾶς εἰκὸς 

ἦν εἰς τοιοῦτον καιρὺν ἀφιγμένους ἐπιϑυμεῖν μετέχειν 

τῶν ἀλλοτρίων κινδύνων. οὔτ᾽ ἐκεῖνοι φαίνονται τοι- 

αύτην γνώμην ἔχοντες ὥστε xci τοῖς ἀποδημοῦσι χαὶ 

τοῖ δὲν ἐξ ivovGt μεταδιδό ἤ λιτείας ς μηδὲν ἐξαμαρτάνουσι μεταδιδόναι τῆς πολιτείας. 

ἀλλὰ μᾶλλον ἠτίμαξον καὶ τοὺς συγκαταλύσαντας τὸν 

δῆμον. Ἔπειτα δὲ ἔκ μὲν τοῦ σανιδίου τοὺς ἱππεύ- 

σαντας σκοπεῖν εὔηϑές ἐστιν. ἐν τούτῳ γὰρ πολλοὶ 

μὲν τῶν ὁμολογούντων ἱππεύειν οὐκ ἔνεισιν. ἔνιοι δὲ 

τῶν ἀποδημούντων ἐγγεγραμμένοι εἰσίν. ἐχεῖνος δ᾽ 

ἐστὶν ἔλεγχος μέγιστος" ἐπειδὴ γὰρ κατήλϑετε. ἔψηφί- 

σασϑε τοὺς φυλάρχους ἀπενεγκεῖν τοὺς ἱππεύσαντας. 

ἵνα τὰς χαταστάσεις ἀναπράξητε παρ᾽ αὐτῶν. ἐμὲ 

οὔτ᾽ ἐπεδήμουν del Rauch, οὐδ᾽ ἐπ. Tur, ὅτ᾽ ἐπεδή- 
μουν Heldmann, οὔτ᾽ ἐπ... . πολιτείας del. Roehl 4 ἐπε- 
δημοῦμεν hoc loco add. Kayser (pone πολιτείας Markl), 
ἐπεδήμουν Sauppe | μεϑισταμένῃ τῇ πολιτείᾳ X: eorr. Ald | ἤλϑο- 
μὲν] ἐπανήλθομεν post Halb. Kayser ὅ gv del. Wdn | σχόντες 
Sauppe | roig ἀποδημοῦσι xci del. aer τοῖς altero loco 
del. Francken, sed cf. Xen. Hell. II 4, 14 | {πολὺ» μᾶλλον 
Wdn 6 ὁμολογουμένων Herw, ἱππεῦσαι Bake, ὁμολογούντως 
ἱππευόντων Francken | ἐγγεγραμμένοι Markl: ἐπιγεγραμμένοι 
X | ψηφίσασϑαι δὲ Harp. pen sub κατάστασις verba laudat hinc 
usque ad αὐτῶν | ἀναπράξητε Harp: ἀναπράττηται X*, ἀνα- 
πράττητε vulg, ἀναπράξαιτε Sauppe 

-1 
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τοίνυν οὐδεὶς ἂν ἀποδείξειεν οὔτ᾽ ἀπενεχϑέντα ὑπὸ 

τῶν φυλάρχων οὔτε παραδοθέντα τοῖς συνδίκοις οὔτε 

χατάστασιν καταβαλόντα. καίτοι πᾶσι ῥάδιον τοῦτο 

γνῶναι. ὅτι ἀναγκαῖον ἦν τοῖς φυλάρχοις. εἶ μὴ ἀπο- 
δείξειαν τοὺς ἔχοντας τὰς καταστάσεις. αὐτοῖς ζημιοῦ- 

σϑαι. ὥστε πολὺ ἂν δικαιότερον ἐκείνοις τοῖς γράμ- 

μασιν ἢ τούτοις πιστεύοιτε" ἔχ μὲν γὰρ τούτων ῥάδιον 

ἣν ἐξαλειφϑῆναι τῷ βουλομένῳ. ἐν ἐκχείνοις δὲ τοὺς 

ἱππεύσαντας ἀναγχαῖον ἦν ὑπὸ τῶν φυλάρχων ἀπε- 

νεχϑῆναι. Ἔτι δέ. ὦ βουλή. εἴπερ ἵππευσα. οὐκ ἂν 

ἣν ἔξαρνος ὡς δεινόν τι πεποιηκώς. ἀλλ᾽ ἠξίουν. ἀπο- 

δείξας ὡς οὐδεὶς ὑπ’ ἐμοῦ τῶν πολιτῶν κακῶς πέπονϑε. 

δοκιμάξεσϑαι. ὁρῶ δὲ καὶ ὑμᾶς ταύτῃ τῇ γνώμῃ χρω- 

μένους. x«i πολλοὺς μὲν τῶν τότε ἱππευσάντων βου- 

λεύοντας. πολλοὺς δ᾽ αὐτῶν στρατηγοὺς χαὶ ἱππάρχους 

χεχειροτονημένους. ὥστε μηδὲν δι’ ἄλλο με ἡγεῖσϑε 

ταύτην ποιεῖσϑαι τὴν ἀπολογίαν. ἢ ὅτι περιφανῶς 

ἐτόλμησάν μου καταψεύσασϑαι. ᾿άνάβηϑι δέ μοι xal 

μαρτύρησον. 
ΜΑΡΤΎΡΙΑ. 

Περὶ μὲν τοίνυν αὐτῆς τῆς αἰτίας οὐκ οἷδ᾽ ὅ τι 

δεῖ πλείω λέγειν" δοκεῖ δέ μοι. ὦ βουλή, ἐν μὲν τοῖς 

ἄλλοις ἀγῶσι περὶ αὐτῶν μόνων τῶν κατηγορημένων 

7 καταβαλόντα Bake: παραλαβόντα X, quod Harp. quo- 
que legisse videtur; cvvó. ὡς κατ. παραλαβόντα Fuhr, οὔτε κατ. 
παρ. del. Halb | ὅτι Kayser: διότι X, διαγνῶναι ὅτι Wdn | ἀπο- 
δείξαιεν X | ἐξαλειφϑῆναι (ἢ ἐγγ "ραφῆναι» Wdn | £x μὲν γὰρ 

ἀπενεχϑῆναι del Halb | ἦν ante ὑπὸ del Herw 
8 αὐτῶν ante στρατ. abesse malit Herw ὥστε μηδὲν δι᾽ 
ἄλλο με Taylor: ὥστ᾽ εἰ μηδὲν διαβάλλομαι X | titulus in lacuna 
omissus, in margine μαρτυρία ex μάρτυρες ἃ manu rec. corr. 
Xin 9 αὐτῆς Frb: ταύτης X | μόνον, cul ov superscriptum 
a m. pr. X* 
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προσήκειν ἀπολογεῖσϑαι. ἐν δὲ ταῖς δοκχιμασίαις δί- 

xcLov εἶναι παντὸς τοῦ βίου λόγον διδόναι. δέομαι 

οὖν ὑμῶν μετ᾽ εὐνοίας ἀχροάσασϑαί μου. ποιήσομαι 

δὲ τὴν ἀπολογίαν ὡς ἂν δύνωμαι διὰ βραχυτάτων. 

᾿Εγὼ γὰρ πρῶτον μὲν. οὐσίας μοι οὐ πολλῆς κατα- 

λειφϑείσης διὰ τὰς συμφορὰς καὶ τὰς τοῦ πατρὸς χαὶ 

τὰς τῆς πόλεως. δύο μὲν ἀδελφὰς ἐξέδωχα ἐπιδοὺς 

τριάχοντα μνᾶς ἑἕἑχατέρᾳ, πρὸς τὸν ἀδελφὸν δ᾽ οὕτως 

ἐνειμάμην ὥστ᾽ ἐχεῖνον πλέον ὁμολογεῖν ἔχειν ἐμοῦ 

τῶν πατρῴων. καὶ πρὸς τοὺς ἄλλους ἅπαντας οὕτως 

βεβίωκα ὥστε μηδεπώποτέ μοι μηδὲ πρὸς ἕνα μηδὲν 

ἔγκλημα γενέσϑαι. καὶ τὰ μὲν ἴδια οὕτως διῴκηκα' 

περὶ δὲ τῶν χοινῶν μοι μέγιστον ἡγοῦμαι τεκμήριον 

εἶναι τῆς ἐμῆς ἐπιεικείας. ὅτι τῶν νεωτέρων ὅσοι περὶ 

χύβους ἢ πότους ἢ [περὶ] τὰς τοιαύτας ἀκολασίας 

τυγχάνουσι τὰς διατριβὰς ποιούμενοι. πάντας αὐτοὺς 

ὄψεσϑέ μοι διαφόρους ὄντας. xci πλεῖστα τούτους 

περὶ ἐμοῦ λογοποιοῦντας χαὶ ψευδομένους. καίτοι 

δῆλον ὅτι. εἰ τῶν αὐτῶν ἐπεϑυμοῦμεν. οὐκ ἂν τοιαύ- 

τὴν γνώμην εἶχον περὶ ἐμοῦ. ἔτι δ᾽. ὦ βουλή, οὐδεὶς 

ἂν ἀποδεῖξαι περὶ ἐμοῦ δύναιτο οὔτε δίκην αἰσχρὰν 

οὔτε γραφὴν οὔτε εἰσαγγελίαν γεγενημένην" χαίτοι 

ἕτέρους ὁρᾶτε πολλάκις εἰς τοιούτους ἀγῶνας καϑε- 

στηκότας. πρὸς τοίνυν τὰς στρατείας καὶ τοὺς κινδύ- 

νους τοὺς πρὺς τοὺς πολεμίους σχέψασϑε οἷον ἐμαυτὸν 

παρέχω τῇ πόλει. πρῶτον μὲν γάρ. ὅτε τὴν συμμαχίαν 

10 οὕτως habet X! et pone ἅπαντας et pone ἴδια | διεῴ - 
xnx« Sauppe: διώκησα X — 11 περὶ del Fuhr cf. Theopomp. 
apud Ath. VI 261*, XII 527*, 5323, ἑτέρας Cob | αὐτοὺς del. 
Herw, καὶ ἄλλως Wdn, τούτους Halb deleta quae sequitur voce 
τούτους  ἐπεϑύμουν Markl 

10 

11 

13 
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ἐποιήσασϑε πρὸς Βοιωτοὺς xci εἰς ᾿4λίαρτον ἔδει fo- 

ηϑεῖν. ὑπὸ Ὀρϑοβούλου κατειλεγμένος ἱππεύειν. ἐπειδὴ 

ΧΥ 8] πάντας ἐώρων τοῖς μὲν ἱππεύουσιν ἀσφάλειαν εἶναι 

.14 

15 

δεῖν νομίζοντας. roig δ᾽ ὁπλίταις κίνδυνον ἡγουμένους. 

ἑτέρων ἀναβάντων ἐπὶ τοὺς ἵππους ἀδοκιμάστων πα- 
Qc | τὸν νόμον ἐγὼ προσελϑὼν ἔφην τῷ Ὀρϑοβούλῳ 

ἐξαλεῖψαί us ἐκ τοῦ χαταλόγου. ἡγούμενος αἰσχρὸν 
* - 7 , , δ) , 

εἰναι τοῦ πλήϑους u£AAovrog κινδυνεύειν ἄδειαν ἐμαυ- 

τῷ παρασχευάσαντα στρατεύεσϑαι. Καί μοι ἀνάβηϑι. 

Ὀρϑόβουλε. 
ΜΑΡΤΎΡΙΑ. 

Συλλεγέντων τοίνυν τῶν δημοτῶν πρὺ τῆς ἐξόδου. 
? A 3 - 9 , ^ ^ M ' 

εἰδὼς αὐτῶν ἐνίους πολίτας μὲν χρηστοὺς ὄντας καὶ 
, 9 " 9 - 5 er M 

προϑύμους. ἐφοδίων δὲ ἀποροῦντας. εἶπον ὅτι χρὴ 

τοὺς ἔχοντας παρέχειν τὰ ἐπιτήδεια τοῖς ἀπόρως 

διακειμένοις. καὶ οὐ μόνον τοῦτο συνεβούλευον τοῖς 

ἄλλοις. ἀλλὰ χαὶ αὐτὸς ἔδωχα δυοῖν ἀνδροῖν τριά- 

χονταὰ δραχμὰς ἑχατέρῳ. οὐχ ὡς πολλὰ χεχτημένος. 

ἀλλ᾽ ἵνα παράδειγμα τοῦτο τοῖς ἄλλοις γένηται. Καί 

uou ἀνάβητε. 
MAPTTPEX. 

Μετὰ ταῦτα τοίνυν. ὦ βουλή. εἰς Κόρινϑον ἐξό- 15 εἰς 
δου γενομένης χαὶ πάντων προειδότων ὅτι δεήσει 

19 πρὸς Βοιωτοὺς Pertz: πρὸς τοὺς B. X | δεῖν ct. 
Aesch. IIT 170, Thuc. IV 10, 4, del. Auger, ἂν Frb, δεινὸν 
Scheibe, πολλὴν Fuhr, &6g. εἶναι καὶ ἄδειαν vel deleta voce 
ἄσφ. εἶναι ἄδειαν Sauppe, cg. παρεῖναι vo. Hundeck, &eg. 
ἂν εἶναι δεινῶν Hertlein | ἡγουμένους del. Kayser, ζἐφεστά- 
vcr» Ty. Wdn | ἔφην C: ἔτι X, quod defendit Roehl, εἶπον 
Dobr, del. Wdn | καταλόγου (ἐκέλευσα ) Roehl, us (ἐκέλευον) 
Wdn, ἐδεόμην addere malit Fuhr | παρασκευάσαντα marg. 
Ald: παρασχευάσαντι X, παρασκευάσαντ᾽ £xovocr. Wdn | titu- 
lum in marg. habet X 14 ἀνάβητε, {μάρτυρες Steph, 
sed cf. [XX] 29 | titulum in marg. habet X 
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κινδυνεύειν. ἕτέρων ἀναδυομένων ἐγὼ διεπραξάμην 

ὥστε τῆς πρώτης τεταγμένος μάχεσϑαι τοῖς πολεμίοις" 

καὶ μάλιστα τῆς ἡμετέρας φυλῆς δυστυχησάσης. καὶ 

πλείστων ἐναποϑθανόντων. ὕστερος ἀνεχώρησα τοῦ 

σεμνοῦ Στειριῶς τοῦ πᾶσιν ἀνθρώποις δειλίαν ὠνει- 

δικότος. καὶ οὐ πολλαῖς ἡμέραις ὕστερον μετὰ ταῦτα 

ἐν Κορίνϑῳ χωρίων ἰσχυρῶν κατειλημμένων. ὥστε 

τοὺς πολεμίους μὴ δύνασϑαι προσιέναι. AyuctAcov δ᾽ 

tig τὴν Βοιωτίαν ἐμβαλόντος ψηφισαμένων τῶν ἀρ- 

χόντων ἀποχωρίσαι τάξεις αἵτινες βοηϑήσουσι. φοβου- 

μένων ἁπάντων (εἰχότως. ὦ βουλή" δεινὸν γὰρ ἦν 
ἀγαπητῶς ὀλίγῳ πρότερον σεσωσμένους ἐφ᾽ ἕτερον 
χίνδυνον ἰέναι) προσελϑὼν ἐγὼ τὸν ταξίαρχον ἐκέλευον 

ἀκληρωτὶ τὴν ἡμετέραν τάξιν πέμπειν. ὥστ᾽ εἴ τινες 

ὑμῶν ὀργίζονται τοῖς τὰ μὲν τῆς πόλεως ἀξιοῦσι 

πράττειν. ἐκ δὲ τῶν κινδύνων ἀποδιδράσχουσιν. οὐκ 

ἂν δικαίως περὶ ἐμοῦ τὴν γνώμην ταύτην ἔχοιεν" οὐ 

γὰρ μόνον τὰ προσταττόμενα ἐποίουν προϑύμως. ἀλλὰ 

χαὶ χινδυνεύειν ἐτόλμων. καὶ ταῦτ᾽ ἐποίουν οὐχ ὡς 
οὐ δεινὸν ἡγούμενος εἶναι “ακεδαιμονίοις μάχεσϑαι. 

ἀλλ᾽ ἵνα. εἴ ποτε ἀδίκως εἰς κίνδυνον χαϑισταίμην. 

διὰ ταῦτα βελτίων ὑφ᾽ ὑμῶν νομιζόμενος ἁπάντων 

τῶν διχαίων τυγχάνοιμι. Καί μοι ἀνάβητε τούτων 

μάρτυρες. 

ΜΑΡΤΎΡΕΣ:. 

15 πρώτης {τάξεως Cob, sed cf. Isocr. XII 180 ἐναπο- 
VQ$e«vóvrov Markl: ἐνθανόντων X, &zoQcvóvrov P. Müller, 
καὶ... ἔνϑαν. del. Halb | ὕστερος Cont: ὕστερον X | στειριέως 
τοῖς πᾶσιν X, Στ. τοῦ τοῖς π. Hs, Στ. τοῦ τότε π. Wdn 
16 παριέναι Herbst | ἀποκληρῶσαι Markl | προελϑὼν Wdn 
17 κατασταίην Wdn |titulum in marg. habet X 

LysrAs. Ed. maior. 13 
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Τῶν τοίνυν ἄλλων στρατειῶν x«i φρουρῶν οὐδε- 

μιᾶς ἀπελείφϑην πώποτε. ἀλλὰ πάντα τὸν χρόνον 

διατετέλεκα μετὰ τῶν πρώτων μὲν τὰς ἐξόδους ποιού- 

μένος. μετὰ τῶν τελευταίων δὲ ἀναχωρῶν. χαίτοι χρὴ 

τοὺς φιλοτίμως καὶ κοσμίως πολιτευομένους ἐκ τῶν 

τοιούτων δσχοπεῖν. ἀλλ᾽ οὐχ εἴ τις xouG, διὰ τοῦτο 

μισεῖν" τὰ μὲν γὰρ τοιαῦτα ἐπιτηδεύματα οὔτε τοὺς 

ἰδιώτας οὔτε τὸ χοινὸν τῆς πόλεως βλάπτει. ἐκ δὲ 

τῶν κινδυνεύειν ἐθελόντων πρὺς τοὺς πολεμίους ἅπαν- 

τες ὑμεῖς ὠφελεῖσϑε. ὥστε οὐκ ἄξιον ἀπ᾽ ὄψεως. ὦ 

βουλή. οὔτε φιλεῖν οὔτε μισεῖν οὐδένα. ἀλλ᾽ éx τῶν 

ἔργων σχοπεῖν" πολλοὶ μὲν γὰρ μιχρὸν διαλεγόμενοι 

χαὶ κοσμίως ἀμπεχόμενοι μεγάλων χαχῶν αἴτιοι γεγό- 

νασιν. ἕτεροι δὲ τῶν τοιούτων ἀμελοῦντες πολλὰ χκἀά- 

γαϑὰ ὑμᾶς εἶσιν εἰργασμένοι. 

Ἤδη δέ τινῶν ἠσθϑόμην. ὦ βουλή. καὶ διὰ ταῦτα 

ἀχϑομένων μοι. ὅτι νεώτερος ὧν ἐπεχείρησα λέγειν ἐν - 

τῷ δήμῳ. ἐγὼ δὲ τὸ μὲν πρῶτον ἠναγκάσϑην ὑπὲρ 

τῶν ἐμαυτοῦ πραγμάτων δημηγορῆσαι. ἔπειτα μέντοι 

x«l ἐμαυτῷ δοκῶ φιλοτιμότερον διατεθῆναι τοῦ δέον- 

τος. ἅμα μὲν τῶν προγόνων ἐνθυμούμενος. ὅτι οὐδὲν 

πέπαυνται τὰ τῆς πόλεως πράττοντες. ἅμα δὲ ὑμᾶς 

ὁρῶν (τὰ γὰρ ἀληϑῆ χρὴ λέγειν) τοὺς τοιούτους 

μόνους ἀξίους (rwwóg» νομίξοντας εἶναι. ὥστε ὁρῶν 

ὑμᾶς ταύτην τὴν γνώμην ἔχοντας τίς οὐκ ἂν ἐπαρϑείη 

πράττειν καὶ λέγειν ὑπὲρ τῆς πόλεως: ἔτι δὲ τί ἂν 

18 κομᾷ Hamaker, cf. Ar. Equ. 580: τολμᾶ X 19 &u- 
πεχόμενοι Dobr: ἀπερχόμενοι X, περιερχόμενοι Emperius 
20 τὰ τῆς Dobr: τῶν τῆς Χ 21 τοὺς τοιούτους Francken: 
τούτους X | τινὸς post Dobraeum add. P. Müller, λόγου add. 
post Reiskium Auger, πολλοῦ add. Cob. 

Deesse nonnulla Francken suspicatur. 
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τοῖς τοιούτοις ἄχϑοισθϑε: οὐ γὰρ ἕτεροι περὶ αὐτῶν 

κριταί εἶσιν. ἀλλ᾽ ὑμεῖς. 

1:7: 

| AHMOZI9N ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ, 

Ἴσως τινὲς ὑμῶν. ὦ ἄνδρες δικασταί. διὰ τὸ βού- 

λεσϑαί μὲ ἄξιον εἶναί τινος ἡγοῦνται καὶ εἰπεῖν ἂν 
μᾶλλον ἑτέρου δύνασθαι" ἐγὼ δὲ τοσούτου δέω περὶ 
τῶν μὴ προσηκόντων ἱκανὸς εἶναι λέγειν. ὥστε δέ- 

δοικα μὴ καὶ περὶ ὧν ἀναγκαῖόν μοί ἐστι | λέγειν]. 
ἀδύνατος ὦ τὰ δέοντα εἶπεῖν. οἴομαι μὲν οὖν. ἐὰν 
πάντα διηγήσωμαι τὰ πεπραγμένα ἡμῖν πρὸς ᾿Εράτωνα 

καὶ τοὺς ἐκείνου παῖδας, ῥᾳδίως ἐξ αὐτῶν ὑμᾶς εὑρή- 

σειν ἃ προσήκει σκέψασϑαι περὶ ταύτης τῆς διαδικα- 

σίας. ἐξ ἀρχῆς οὖν ἀκούσατε. 
'"Eoírov ὁ ᾿Ερασιφῶντος πατὴρ ἐδανείσατο παρὰ 

τοῦ ἐμοῦ πάππου τάλαντα δύο. ὅτι μὲν οὖν ἔλαβε 
τἀργύριον καὶ ὡς τοσοῦτόν γε ἐδεήϑη δανεῖσαι. ὧν 

ἐναντίον ἐδόϑη. μάρτυρας ὑμῖν παρέξομαι" ἃ δ᾽ ἐχρή- 

σατο αὐτῷ καὶ ὅσα ὠφελήϑη. οἱ μᾶλλόν τὲ ἐμοῦ εἰ- 

δότες καὶ παραγεγενημένοι οἷς ἐκεῖνος ἔπραττε διηγή- 

σονται ὑμῖν x«l μαρτυρήσουσι. Καί μοι κάλει μάρ- 
τυρας. 

MAPTYPEX. 

Or. XVII tit. corruptus. zu. χρημάτων Schott, περὶ mu. 
χρημ. Bekker. Debebat esse περὶ τῶν ᾿Βράτωνος χρημάτων 
πρὸς τὸ δημόσιον, ut ait Hoelscher. 

1 λέγειν altero loco del. Cob. 2 τοῦ supra versum à 
pr. m. X* | γε Steph: vs X | δανεῖσαι καὶ ὧν X | ἃ est in 
X'*, zig ἃ Markl, ὡς cum X^ West | μᾶλλόν γε Markl | titulus 
deest in X 

13* 

μ᾿ 
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3 
er , (2 2 , 2" , , 2 

ως τοίνυν ὃ ᾿Εράτων ἔζη. τούς τε τόκους ἀπε- 

λαμβάνομεν καὶ τἄλλα τὰ συγκείμενα᾽ ἐπειδὴ δὲ ἔἐτε- 

λεύτησε καταλιπὼν ὑοὺς τρεῖς. ᾿Ερασιφῶντα καὶ 

᾿Εράτωνα καὶ ᾿Ερασίστρατον. οὗτοι οὐδὲν ἔτι ἡμῖν τῶν 

δικαίων ἐποίουν. ἐν μὲν οὖν τῷ πολέμῳ. διότι οὐκ 
ἦσαν δίκαι. οὐ δυνατοὶ ἦμεν παρ᾽ αὐτῶν ἃ ὥφειλον 

, - , MI M 5 /, 2 , [xd - πράξασϑαι" ἐπειδὴ δὲ εἰρήνη ἐγένετο, ὅτε περ πρῶτον 
ς 9 M 2 / i] c ^ v - αἱ ἀστικαὶ δίκαι ἐδικάζοντο, λαχὼν ὃ πατὴρ παντὸς τοῦ 

συμβολαίου ᾿Ερασιστράτῳ. ὅσπερ μόνος τῶν ἀδελφῶν 

4010] ἐπεδήμει. κατεδικάσατο ἐπὶ Ξεναινέτου ἄρχοντος. μόάρ- 

4 

τυρας δὲ καὶ τούτων παρέξομαι vtuiv. Καί μοι κάλει 

μάρτυρας. 
MAPTYPEZX 

er, M Ne D , . / bi! [4 , p 9 

Ὅτι μὲν τὰ Εράτωνος δικαίως ἂν ἡμέτερα εἴη. ἔκ 
, [9 7 FJ , e M , , 9 

τούτων ῥάδιον εἰδέναι. ὅτι δὲ πάντα δημεύεται. ἐξ 

αὐτῶν (rOv» ἀπογραφῶν᾽ τρεῖς γὰρ καὶ τέτταρες 
ἕκαστα ἀπογεγράφασι. καίτοι τοῦτό ys παντὶ εὔγνω- 

στον. ὅτι οὐκ Qv παραλιπόντες. εἴ τι ἄλλο τῶν ᾿Ερά- 

τῶνος οἷόν rs qv δημεύειν. ὡς ὄντα ᾿Εράτωνος ἀπέ- 

γραφον καὶ ἃ ἐγὼ πολὺν ἤδη χρόνον κέκτημαι. ὡς 
μὲν οὖν ἡμῖν οὐδ᾽ ἑτέρωϑεν εἰσπράξασϑαι οἷόν re, 
ἐὰν ὑμεῖς ταῦτα δημεύσητε. εὔγνωστόν μοι δοκεῖ εἶ- 

Di ἀπελαμβάνομεν Hertlein: ἀπελάμβανον ἐγὼ X, ἀπ. 
ἐγὼ καὶ ὁ πατὴρ Francken | τἄλλα {κατὰ Markl 4 μὲν 
(οὖν vel τοίνυν» Dobr, sed cf. 10 | δεδήμευται Dobr | τῶν 
add. Rs | ἀπογραφῶν Schott: ἀπογράφω X | γὰρ ) Schott | 
τρὶς γὰρ καὶ τετράκις marg. Ald | ὡς ὄντα Emperius: τὴν πάντα 
τὰ Χ ἃ ἐγὼ Hs: λέγω ΧΕ, ἦν οἱ δημεύοντες πάντα... ἀπέ- 
γραφον εἰ καὶ ἃ ἐγὼ Sauppe, δημεύειν πάντα... ἀπέγραφον 
(ἀπογράφοντες » καὶ ἃ ἐγὼ Scheibe, οὐκ ἂν παρέλιπον. εἶ TL 

. oL πάντα τὰ "Eo. ἀπογράφοντες (cum C) καὶ ἃ ἐγὼ Cob, 
τὴν πάντα τὰ Ἔρ. del. Francken, οὐκ ἂν παρέλιπον, εἴ LE 
οἵτινες πάντα τὰ Ἔρ. (ἀπογράφοντες» ἀπέγραφον καὶ ἃ Halb, 
παραλιπόντες... δημεύειν πάντα τὰ 'E.. . (ot) καὶ ἃ West 
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ναι ὡς δὲ τὴν ἀμφισβήτησιν ἐποιησάμην πρός τὲ 5 

ὑμᾶς καὶ τοὺς ἰδιώτας, ἔτι ἀκούσατε. ἕως μὲν γὰρ 

ἡμῖν οἱ ᾿Ερασιφῶντος oixsiou τούτων τῶν χρημάτων 

ἠμφεσβήτουν. ἅπαντα ἠξίουν ἐμὰ εἶναι. διότι ὑπὲρ 

ἅπαντος τοῦ χρέως ἀντιδικῶν πρὸς τὸν πατέρα ὃ 

᾿Ερασίστρατος ἡττήϑη" καὶ [τὰ μὲν Σφηττοῖ ἤδη τρία 

ἔτη μεμίσϑωκα, τῶν δὲ Κικυννοῖ καὶ τῆς οἰκίας ἐδι- 
καζόμην τοῖς ἔχουσι. πέρυσι μὲν οὖν διεγράψαντό 
μου τὰς δίκας. ἔμποροι φάσκοντες εἶναι" νυνὶ δὲ 

λαχόντος ἐν τῷ Γαμηλιῶνι μηνὶ οἱ ναυτοδίκαι οὐκ 

ἐξεδίκασαν. ἐπειδὴ δ᾽ ὑμῖν τὰ ᾿Ερασιφῶντος δημεύειν 
ἔδοξεν, ἀφεὶς τῇ πόλει τὼ δύο μέρει τὰ ᾿Ερασιστράτου 

ἀξιῶ μοι ψηφισϑῆναι. διότι ταῦτά γε ἤδη καὶ πρό- 

τερον ἐγνώκατε ἡμέτερα εἶναι. ὡρισάμην οὖν ἐμαυτῷ 
τὸ τρίτον μέρος τῆς ἐκείνων οὐσίας οὐ τὴν ἀκρίβειαν 

ἐπισκεψάμενος. ἀλλὰ πολλῷ πλέον ἢ τὼ δύο μέρει τῷ 

δημοσίῳ ὑπολιπών. ῥάδιον ὃὲ γνῶναι ἐκ τοῦ τιμή- 

ματος τοῦ ἐπιγεγραμμένου τοῖς χρήμασιν. ἅπαντα 

μὲν γὰρ πλείονος ἢ ταλάντου τετίμηνται. ὧν δ᾽ ἐγὼ 

ἀμφισβητῶ τῷ μὲν πέντε μνᾶς τῷ δὲ χιλίας δραχμὰς 

ἐπεγραψάμην" καὶ εἰ πλείονος ἄξιά ἐστιν ἢ τοσούτου. 

ἀποκηρυχϑέντων τὸ περιττὸν ἡ πόλις λήψεται. ἵνα 8 

οὖν εἰδῆτε ὅτι ταῦτα ἀληϑῆ ἔστι. μάρτυρας ὑμῖν 
παρέξομαι πρῶτον μὲν τοὺς μεμισϑωμένους παρ᾽ ἐμοῦ 

9 τὴν φαὐτὴν» Cob | ἠμφισβήτουν X* | χρέως 
Sauppe: χρέους X | κινδυνοι X | διεγράφψαντο Meier: διέγρα- 
ψαν X | ἔμπορον Francken | λαχόντος Bekker: λαχόντες X 
6 ᾿Ερασιφῶντος] Eocrovog Meier, quod multis placuit, in- 
iuria cf. 2 ὁ ᾽᾿Ἔρασιῳ. πατήρ, 8 5 oi ᾿Ερασιφ. οἰκεῖοι | ἀφιεὶς 
Cob | τὼ hic et infra habet X! | μέρη hie et infra X 4 τε- 
τίμηται Scal., sed intelligendi οἱ ἀπογράφοντες | à3ox rovg 9£v- 
των C: ἐπικηρυχϑέντων X 
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τὸ Σφηττοῖ χωρίον, ἔπειτα τοῦ | Κικυννοῖ rovg γεί- 

τονας. οἱ ἴσασιν ἡμᾶς ἤδη τρία ἔτη ἀμφισβητοῦντας, 

ἔτι δὲ τούς vs πέρυσιν ἄρξαντας. πρὸς ovg αἱ δίέκαι 

ἐλήχϑησαν. καὶ τοὺς νῦν ναυτοδίκας. ἀναγνωσϑή- 

σονται δὲ ὑμῖν καὶ αὗται ci ἀπογραφαί: ἐκ τούτων 
γὰρ μάλιστα γνώσεσϑε ὅτι οὔτε νεωστὶ ταῦτα τὰ χρή- 

ματα ἀξιοῦμεν ἡμέτερα εἶναι. οὔτε νυνὶ τῷ δημοσίῳ 

πλειόνων ἀμφισβητοῦμεν ἢ τῷ ξωπροσϑὲν χρόνῳ τοῖς 

ἰδιώταις. Καί μοι κάλει μάρτυρας. 

MAPTTPEX. 

Ὅτι μέν. ὦ ἄνδρες δικασταί, οὐ παρὰ τὸ δίκαιον 
ἀξιῶ μοι ψηφίσασθαι τὸ διαδίκασμα. ἀλλ᾽ αὐτὸς τῇ 

πόλει πολλὰ τῶν ἐμαυτοῦ ἀφεὶς τοῦτο ἀξιῶ μοι ἀπο- 

δοθῆναι, ἀποδέδεικται. ἤδη δέ μοι δοκεῖ δίκαιον εἶναι 

καὶ δεηϑῆναι ὑμῶν τε καὶ τῶν συνδίκων ἐναντίον 
€ 

ὑμῶν. 
D 

8 τοῦ Bekker: τὸ X, τῶν Tayl κικυννοῖ hic habet X» | 
τρία ἔτη detrita in X Rs restituit e Vindobonensi ἄρξαντας 
sc. ϑεσμοϑέτας cf. $5 | ἐλέχϑησαν X!| αὐτοδίκας X 9 καὶ 
detritum in X | αὗται ΧΙ: αὐταὶ Bekker, verum non possunt 
libelü iidem esse atque 8 4, actoris petitiones intellego cf. 
Lipsius, Att. Proz.? 801 a. 122 | πλεόνων X | ἢ in X ab eadem 
manu rubro atramento suprascriptum | (ἐν) τῷ Markl | titulus 
cum lacuna deest in X | ἀνάγνωϑί μοι. καὶ τὰς ἀπογραφᾶς. 
ΑΠΟΓΡΑΦΑΙ add. Fuhr 10 μὲν (ov) e Vindobonensi Rs, 
qui addit ὑμᾶς, sed cf. $ 4 | ψηφισϑῆναι P. Müller | ἀφεὶς 
Tur. coll. 8 6: ἀφιεὶς X. Post ὑμῶν Dobr aliique nonnulla 
excidisse censent, sed cf. XXIII 16. 
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18. 

ΠΕΡῚ ΤῊΣ AHMETZEQOX «ΤῸΝ» TOY NIKIOT 

AAEAOOT EHITAOTO. 

᾿Ενϑυμήϑητε τοίνυν. ὦ ἄνδρες δικασταί, οἷοί τινες 
ὄντες πολῖται [καὶ] αὐτοὶ καὶ ὧν προσήκοντες ἀδικού- 

μενοι ἀξιοῦμεν ἐλεεῖσϑαι ὑφ᾽ ὑμῶν καὶ τῶν δικαίων 

τυγχάνειν. οὐ γὰρ μόνον περὶ τῆς οὐσίας ἀγωνιξό- 

θῖν ἀλλὰ καὶ περὶ τῆς πολιτείας. εἰ χρὴ ρον 

τουμένης τῆς πόλεως ἡμῖν μετεῖναι. πρῶτον μὲν οὖν 

περὶ Νικίου τοῦ ἡμετέρου ϑείου ἀναμνήσϑητε. ἐκεῖ- 

vog γὰρ ὅσα μὲν τῇ ἑαυτοῦ γνώμῃ χρώμενος ὑπὲρ 

τοῦ πλήϑους τοῦ ὑμετέρου ἔπραξε, πανταχοῦ φανήσε- 

ται πολλῶν μὲν καὶ ἀγαϑῶν αἴτιος τῇ πόλει γεγενη- 

μένος. πλεῖστα δὲ καὶ μέγιστα κακὰ τοὺς πολεμίους 

εἰργασμένος" ὅσα δὲ οὐ βουλόμενος ἀλλ᾽ ἄκων ἠναγ- 
κάσϑη ποιῆσαι. τῶν μὲν κακῶν οὐκ ἐλάχιστον αὐτὸς 

μετέσχε μέρος. τὴν δ᾽ αἰτίαν τῆς συμφορᾶς οἱ πείσαντες 

ὑμᾶς δικαίως ἂν ἔχοιεν, ἐπεὶ τήν ys πρὸς ὑμᾶς εὔ- : 

Or. XVII. ΤῊΣ om. Bekker | ΤΩΝ add. Bekker | EIII- 
AOTI'OZ secl. Scheibe, sed cf. or. argumentum. κατὰ Πολιούχου 
Galenus XVIII 2 p. 657 Kühn, inde Blass Att. Ber. I* 523 κατὰ 
Πολιόχου (vel potius πρὸς Πολίοχον) περὶ τῆς δημεύσεως τῶν 
Ἑῤκράτους τοῦ Νικίου ἀδελφοῦ ἐπίλογος.  Schoell, quaest. 
fisc. 16: περὶ τῶν Εὐκράτους χρημάτων πρὸς τὸ δημόσιον. Ego 
cum de Diogneti bonis quaeri videatur (cf. die Rede f. Poly- 
stratus Vrat. 1876 p. 20), scripserim κατὰ Πολιόχου περὶ τῶν 
“΄ογνήτου ἐπίλογος. 

1 οἷοί Bekker: οἱ X | καὶ del. Bekker ὧν] oiov Hert- 
lein, οἱ Dobr | περὶ τῆς πολιτείας del. Cob 9 ἐκεῖνος. .. 
εἰργασμένος laudat Galenus in Hippocr. de med. off. I 3 (XVIIT 2 
p. 65* Kühn) | μὲν om. Gal | τοῦ ἡμετέρου πλήϑους Gal | καὶ 
Gal: ἰδία X, καὶ μεγάλων Baiter | γενόμενος Gal | μέγιστα 
κακὰ! ἄχρηστα Gal| oyeccusvog Gal 
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voikv καὶ τὴν ἀρετὴν {τὴν αὑτοῦ ἐν ταῖς εὐτυχίαις 

ταῖς ὑμετέραις καὶ ταῖς δυστυχίαις ταῖς τῶν ἐχϑρῶν 

ἐπεδείξατο᾽ στρατηγῶν γὰρ πολλὰς μὲν πόλεις εἷλε, 

πολλὰ δὲ xci καλὰ χατὰ τῶν πολεμίων ἔστησε τρό- 
παια. ὧν x«9' ἕν ἕκαστον πολὺ ἂν ἔργον εἴη λέγειν. 

Εὐκράτης τοίνυν. ἀδελφὸς μὲν ὧν ἐκείνου. πατὴρ δ᾽ 

ἐμός. ἤδη τῆς τελευταίας ναυμαχίας γεγενημένης φα- 

νερὰν ἐπεδείξατο τὴν εὔνοιαν ἣν εἶχε περὶ τὸ πλῆϑος 

τὸ ὑμέτερον᾽ ἡττημένων γὰρ ἐν (rj ναυμαχία στρα- 

τηγὺς ὑφ᾽ ὑμῶν ἡρημένος., καὶ παρακαλούμενος μετέ- 
χειυν τῆς ὀλιγαρχίας ὑπὸ τῶν ἐπιβουλευόντων τῷ 

πλήϑει. οὐκ ἠϑέλησεν αὐτοῖς πείϑεσθαι. ἂν τοιούτῳ 

καιρῷ ληφϑεὶς ἐν o οἱ πλεῖστοι τῶν ἀνϑρώπων καὶ 

μεταβάλλονται πρὺς τὰ παρόντα καὶ ταῖς τύχαις εἴκουσι. 

δυστυχοῦντος τοῦ δήμου. οὐκ ἀπελαυνόμενος τῆς πο- 

λιτείας οὐδ᾽ ἰδίας ἔχϑρας ὑπαρχούσης πρὺς τοὺς ἄρξειν 

μέλλοντας. ἀλλ᾽ ἐξὸν αὐτῷ καὶ τῶν τριάκοντα γενέ- 

σϑαι καὶ μηδενὸς ἔλαττον δύνασθαι. μᾶλλον εἴλετο 

xiri3] πράττων ὑπὲρ τῆς ὑμετέρας σωτηρίας ἀπολέσϑαι ἢ 

ἐπιδεῖν (và) τείχη καϑαιρούμενα zal τὰς ναῦς τοῖς 

πολεμίοις παραδιδομένας καὶ τὸ ὑμέτερον πλῆϑος 

χαταδεδουλωμένον. καὶ οὐ πολλῷ χρόνῳ ὕστερον 

Νικήρατος. ἀνεψιὸς ὧν ἐμὸς καὶ ὑὸς Νιχέου. εὔνους 

ὃ τὴν αὑτοῦ Sauppe: αὐτοῦ X | ἐπεδείξατο Rs: ἐπέ- 
δειξα X, ἐπέδειξε vulg. i Εὐκράτης] cf. And. I 47, fort. Ar. 
Lys. 103 Suid. ἄπεστιν | εἶχε πρὸς τὸ Hs | τῇ add. Hs | ἐπι- 
Bovisvóvror man. rec. in margine X: βουλευόντων X 
9 (ἀλλ ἐν Rs | ληφϑεὶς del Scheibe alique, sed cf. 
Demosth. VI 14, κληϑεὶς vel παρακληϑεὶς Kayser | καὶ ante 
μεταβ. del. Rs | δυστυχοῦντος τοῦ δήμου del Cob, {δὲν 
τοῦ Dobr| ἄρξειν] συνάρξειν Francken | τὰ add. Markl | κα- 
ταδουλούμενον C 6 Νικήρατος cf. XIX 47, Xen. Hell. II 
3, 39, Diod. XIV 5 
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ὧν τῷ ὑμετέρῳ πλήϑει, συλληφϑεὶς ὑπὸ τῶν τριάχοντα 

ἀπέϑανεν. οὔτε γένει οὔτε οὐσίᾳ οὔϑ᾽ ἡλικίᾳ δοχῶν 
ἀνάξιος εἷναι τῆς πολιτείας μετασχεῖν. ἀλλὰ τοιαῦτα 

ἐνομίξετο τὰ ὑπάρχοντα αὐτῷ πρὺς τὸ ὑμέτερον πλῆ- 

$0g εἶναι καὶ διὰ τοὺς προγόνους καὶ αὐτόν. ὥστε 

ovx ἄν ποϑ᾽ ἑτέρας ἐπιϑυμῆσαι πολιτείας. συνήδεσαν 

γὰρ ἅπασιν αὐτοῖς ὑπὸ τῆς πόλεως τιμωμένοις. καὶ 

πολλαχοῦ μὲν ὑπὲρ ὑμῶν κεχινδυνευχόσι. μεγάλας δ᾽ 

εἰσφορὰς εἰσενηνοχόσι | καὶ λελῃτουργηκόσι κάλλι- 

στα. καὶ τῶν ἄλλων οὐδενὺς πώποτ᾽ ἀποστᾶσιν ὧν ἡ 

πόλις αὐτοῖς προσέταξεν, ἀλλὰ προϑύμως λῃτουργοῦσι. 

χαίτοι τίνες ἂν ἡμῶν εἴησαν δυστυχέστεροι. εἰ ἐν μὲν 

τῇ ὀλιγαρχίᾳ ἀποϑνῃησκοιμὲν εὖνοι ὄντες τῷ πλήϑει. 

ἐν δὲ τῇ δημοχρατίᾳ ὡς χακόνοι ὕντες τῷ πλήϑει 

ἀποστεροίμεϑα τῶν ὄντων; καὶ μὲν δή. ὦ ἄνδρες 
δικασταί. x«l 4΄ιόγνητος διαβληϑεὶς μὲν ὑπὸ τῶν συ- 

χοφαντῶν φεύγων ᾧχετο, μετ᾽ ὀλίγων δὲ τῶν ἔχπε- 

πτωχκότων οὔτ᾽ ἐπὶ τὴν πόλιν ἐστρατεύσατο οὔτ᾽ εἰς 

τῆς προστατείας μετασχεῖν Kayser, coll Xen. Mem. HI 
6, 10 | ἐνομίξετο Baiter: ἐνόμιξε X, ἐνόμιξον. Tayl | εἶναι 
καὶ del Bake | καὶ αὐτὸν] αὑτοῦ Bake, xci δι᾿ αὑτὸν hs 
* συνήδει Sluiter, qui supra retinet ἐνόμιξε Ι ἅπαντες αὑτοῖς 
Markl | ENS Dobr: πολιτείας X | καὶ ante πολλ. del. 
Broeckmeijer | λελῃητουργηκόσι] κεχορηγηκόσι Hirschig, τε- 
τριηραρχηκόσι Scheibe, recte opinor; xci λέλῃτ. κάλλιστα del. 
Heldmann | ἀποστᾶσιν] ἀφεστῶσιν Cob | λῃτουργοῦσι) 
ὑπουργοῦσι vel ὑπηρετοῦσι Dobr, ὑποστᾶσι Rauch, πεποιηκόσι 
Kayser, λελῃτουργηκόσι Scheibe, ἀεὶ ὑπουργοῦσι Francken, ἀλλὰ 
λελῃτουργηκόσι κάλλιστα καὶ moo ópg Heldmann, ἀλλὰ zoo9. 
λῃτ. del. Cob 8 Paragraphum totam del. Hirschig, ut con- 
flatam ex 8 12 et 22 | ἀποϑνήσχομεν Dobr, ἀπεϑνήσκομεν 
Hertlein, quod multis placuit, sed cf. Gebauer,. arg. contr. 204 | 
«ὡς» εὖνοι Cob | κακόνοι Markl: κακοὶ X | ἀποστερούμεϑα 
Bake 9 Διόγνητος idem fort. qui est And. I 15 | μετ᾽] 
μετὰ {τῶν post Dobraeum Bake, μετ΄ (oox» Rs 
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ΖΙεκέλειαν ἀφίκετο" οὐδ᾽ ἔστιν ὅτου χαχοῦ αἴτιος οὔτε 

φεύγων οὔτε κατελθὼν τῷ ὑμετέρῳ πλήϑει γεγένη- 

τοι. GÀÀ εἰς τοῦτ᾽ ἀθετῆς ἦλϑεν ὥστε E ὠργί- 

ζετο τοῖς εἷς ὑμᾶς ἡμαρτηχόσιν ἢ τοῖς αὐτῷ τῆς καϑό- 

δου αἰτίοις γεγενημένοις {χάριν ἤδει). καὶ ἀρχὴν 

μὲν οὐδεμίαν ἦρξεν ἐν τῇ ὀλιγαρχίᾳ᾽ ἐπειδὴ δὲ τάχιστα 
5jA90ov εἰς τὴν ᾿χαδήμειαν “αχεδαιμόνιοι καὶ Παυ- 

σανίας. λαβὼν τὸν Νικηράτου xci ἡμᾶς παῖδας ὄντας, 

ἐχεῖνον μὲν κατέϑηκεν ἐπὶ τοῖς γόνασι τοῖς Παυσανίου. 

ἡμᾶς δὲ παραστηδάμενος ἔλεγε πρὸς ἐχεῖνον xci τοὺς 

ἄλλους τοὺς παρόντας ὅσα εἴημεν πεπονθότες καὶ 

οἵαις τύχαις χεχρημένοι. xci ἠξίου Παυσανίαν βοηϑῆ- 

σαι x«i διὰ τὴν φιλίαν καὶ διὰ τὴν ξενίαν τὴν ὑπάρ- 

χουσαν. καὶ τιμωρὸν γενέσθαι τῶν εἰς ἡμᾶς ἡμαρτη- 

κότων. ὅϑεν Παυσανίας ἤρξατο εὔνους εἶναι τῷ δή- 

Ug. παράδειγμα ποιούμενος πρὸς τοὺς ἄλλους 4αχε- 

δαιμονίους τὰς ἡμετέρας συμφορὰς τῆς τῶν τριάκοντα 

πονηρίας" δῆλον γὰρ ὅπασι τοῖς ἐλϑοῦσι Πελοπον- 

νησίων ἐγεγένητο. ὅτι οὐ τοὺς πονηροτάτους τῶν πο- 

λιτῶν ἀπέχτεινον. ἀλλ᾽ οἷς μάλιστα προσῆκον καὶ διὰ 

γένος x«i διὰ πλοῦτον xci διὰ τὴν ἄλλην ἀρετὴν 

τιμᾶσϑαι. οὕτω δ᾽ ἠλεούμεϑα καὶ πᾶσι δεινὰ ἐδοκχοῦ- 
μὲν πεπονϑέναι. ὥστε Παυσανίας τὰ μὲν παρὰ τῶν 

τριάχοντα ξένια οὐχ ἠϑέλησε λαβεῖν. τὰ δὲ παρ᾽ ἡμῶν 

ἐδέξατο. χαίτοι δεινόν. ὦ ἄνδρες δικασταί. ὑπὸ uiv 

φεύγων Hertlein., cf. XXV 20. 29, XXXIV 2: gvyov X | 
αὑτῷ Baiter | χάριν͵ ἤδει add. P. Müller cf. XII 80, XXVII 11, 
ἔχαιρε C, idem vel ἤσϑη Rs, ἐχαρίξετο Scheibe, χάριν εἶχε Cob 
10 καδήμειαν Cob: ἀκαδηιίαν X cf. Meisterhans gramm.*39 | 
τὸν Νικήρ. cf. XIX 47 11 ἐγεγένητο!) ἐγένετο Tayl | 
ἀπέκτειναν layl| οἷς] ovs Rs | προσῆκον cf. XXV 1, προσ- 
ixsv Tayl 
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τῶν πολεμίων παῖδας ἡμᾶς ὄντας ἐλεεῖσθαι. oU τῇ 

ὀλιγαρχίᾳ βοηϑήσοντες ἦλθον. ὑπὸ δ᾽ ὑμῶν. ὦ üv- 

δρὲς δικασταί. τοιούτους γεγενημένους τῶν ὄντων 

ἀποστερεῖσθαι. ὧν οἱ πατέρες ὑπὲρ τῆς δημοκρατίας 

ἀπέϑανον. 

Εὖ δ᾽ οἷδ᾽. ὦ ἄνδρες δικασταί. ὅτι περὶ πλείστου 
&v ποιήσαιτο ΠΙολίοχος τοῦτον τὸν ἀγῶνα χατορϑῶ- 

σαι. ἡγούμενος αὑτῷ χαλὴν εἶναι τὴν ἐπέδειξιν καὶ 

πρὸς τοὺς πολίτας xci τοὺς ξένους. ὅτι ᾿4ϑήνησι το- 

σοῦτον δύναται. GG) ὑμᾶς τοὺς αὐτούς. πεοὶ ὧν 

Opxovg ὀμωμόκατε. ὑμῖν αὐτοῖς τὰ ἐναντία ποιεῖν ψη- 

φίξζεσϑαι. πάντες γὰρ εἴσονται ὅτι τότε μὲν χιλίαις 
- 3 [2 5 , »! , SY € , 

δραχμαῖς ἐξζημιώσατ᾽ αὐτὸν βουλόμενον τὴν ἡμετέραν 

γῆν δημοσίαν ποιῆσαι. νυνὶ δὲ χελεύων δημεῦσαι 

νενίκηκε. καὶ περὶ τούτων δὴ ἀμφοτέρων ᾿Αϑηναῖοι. 

παρανόμων φεύγοντος τοῦ αὐτοῦ ἀνδρός. τἀναντία 

σφίσιν αὐτοῖς ἐψηφίσαντο. οὐκ οὖν αἰσχρόν. εἰ ἃ μὲν 
“ακεδαιμονίοις συνέϑεσϑε βεβαιώσετε. ἃ δὲ αὑτοῖς 
- , er "r. , , M Ἁ * Ν 

ἐψηφίσασϑε οὕτω ῥᾳδίως διαλύσετε. καὶ τὰς μὲν πρὸς 

ἐκείνους συνθήκας κυρίας zoujoste(, τὰς δὲ πρὸς 

αὑτοὺς ἀκύρους»; x«i τοῖς μὲν ἄλλοις “Ἕλλησιν ὀργί- 

12 ὄντας ἡμᾶς C | ὦ ἄνδρες δικ. altero loco del. Herw | 
τοιούτους} τηλικούτους Hamaker, sedis erasa [XX] 34 
189 πολίοχος X*f Harp s. v., πολίαχος X** C, πολίσχος Xen 
πολιοῦχος Galen cf. supra titulum | ἐπίδειξιν Dobr. ef. XIV 
21, XXXIII 2: ἀπόδειξιν X | καὶ «πρὸς» τοὺς ξέν. Auger, sed 
e it 2 ΠῚ 59: Ty 18, XVII 5 | τοὺς αὐτοὺς del. Francken 
14 ἐζημιώσατ᾽ Markl: ἐζημίωσε X, ἐξημίωσα Hamaker | «$- 
τὸν ue τὸν X νυνὶ δ᾽ (ὃ) Scheibe | καὶ ante περὶ del. 
Rs | παρανόμων] παρὰ νόμον Tayl, παρανόμως Bake, παρα- 
νόμων (διώκοντος xol» Meier, παρ... . ἀνδρὸς del. Hamaker, 
ante νυνὶ ἐΡ PM Kayser | φεύγοντος Ald: φεύγον- 
veg X! 15 ἐβεβαιώσατε Cob | λύσετε Dobr, sed cf. Aesch. 
III 83 | τὰς δὲ πρὸς αὑτοὺς ἀκύρους add. C | τοῖς μὲν 
est in X! 

13 

14 

15 
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ξοισϑ᾽ (ἂν). εἴ τις AaxsÓcuuovíove ὑμῶν περὶ πλείονος 

ποιεῖται. ὑμεῖς δ᾽ αὐτοὶ φανήσεσθε πιστότερον πρὸς 

ἐχείνους ἢ πρὸς ὑμᾶς αὐτοὺς διακείμενοι; ἄξιον δὲ 

μάλιστ᾽ ἀγανακτῆσαι ὅτι οὕτως ἤδη οἱ τὰ τῆς πό- 

λεωῶς πράττοντες διάκεινται. ὥστ᾽ οὐχ ὅ τι ἂν τῇ πο- 
λει βέλτιστον ἧ. τοῦτο οἱ ῥήτορες λέγουσιν. ἀλλ᾽ ἀφ᾽ 

ὧν ἂν αὐτοὶ χερδαίνειν μέλλωσι. ταῦτα ὑμεῖς ψηφί- 

ξεσϑε. x«l εἰ μὲν τῷ ὑμετέρῳ πλήϑει συνέφερε τοὺς 

μὲν ἔχειν τὰ ἑτέρων. τῶν δὲ ἀδίκως δεδημεῦσϑαι 
τὴν οὐσίαν. εἰκότως (ἂν) ἠμελεῖτε τῶν ὑφ᾽ ἡμῶν λε- 

γομένων" νυνὶ δὲ πάντες ἂν ὁμολογήσαιτε ὁμόνοιαν 

μέγιστον ἀγαϑὸν εἶναι πόλει, στάσιν δὲ πάντων κακῶν 

αἰτίαν. διαφέρεσθαι δὲ πρὸς ἀλλήλους ἐκ τῶν τοιού- 

τῶν μάλιστ᾽. ἐὰν oi μὲν τῶν ἀλλοτρίων ἐπιϑυμῶσιν. 
s οἱ δ᾽ ἐκ τῶν ὄντων | ἐχπίπτωσι. καὶ ταῦϑ᾽ ὑμεῖς 
ἔγνωτε νεωστὶ κατελθόντες. ὀρϑῶς βουλευόμενοι" ἔτι 

γὰρ ἐμέμνησϑε τῶν γεγενημένων συμφορῶν, xci τοῖς 

ϑεοῖς sig ὁμόνοιαν ηὔχεσϑε καταστῆναι τὴν πόλιν 

ἄλλον. ἢ [ἐπὶ τιμωρίαν τῶν παρεληλυϑότων τραπό- μᾶλλον. ἢ [ἐπὶ τιμωρί παρέλη v τρὰ 

μενοι] τὴν μὲν πόλιν στασιάσαι. τοὺς δὲ λέγοντας 

ἂν add. Gebauer arg. contr. 196, ὀργιεῖσϑε vel ὀργίξεσϑε 
Cont 16 μάλιστ᾽ ἀγανακτῆσαι Dobr cf. Gebauer 1. 1. 289: 
μάλιστα φϑονῆσαι X, u. ϑαυμάσαι Markl, u. ὀργισϑῆναι Rauch, 
n. ἀλγῆσαι P. Müller | ἤδη suspectum Reiskio | ot et πράτ- 
τοντὲς delet, διάκειται legit Scheibe, {πρὸς ὑμᾶς διάκεινται 
Dobr | οἱ δήτορες del. Halb, οἱ ῥήτορες et ταῦτα... ψηφί- 
ξεσϑε del. Schoell | αὐτοὶ] οὗτοι Dobr. Verum mon plane 
iidem sunt οἱ... πράττοντες atque οἱ ῥήτορες | (xol) ταῦτα 
Cob, ταῦτα (0^ » ὑμεῖς Baiter 17 ἑτέρων scnrpsi: αὐτῶν 
X, ἄλλων Meier, τῶν ἄλλων Herw | δημεύεσϑαι C | ἂν add. 
Markl, quod impugnat Gentsch, diss. Jen. IV 260 | ὁμόνοιαν 
(uiv) Bekker | οἱ δ᾽ αὖ τῶν Rs 18 ηὔχεσϑε εἰς ὁμόνοιαν 
Cob | τὴν πόλιν ante μᾶλλον del. Halb | ἐπὶ... τραπό- 
μενοι del. Baiter, τραπομένην Cont, τραπομένοις Rs, ἐπὶ τι- 
μωρίᾳ deleta voce τραπόμενοι Rauch 
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ταχέως πλουτῆσαι. καίτοι πλείων συγγνώμη μνησι- 

κακεῖν νεωστὶ χατεληλυϑόσιν. ἔτι τῆς ὀργῆς οὔσης 

προσφάτου. ἢ τοσούτῳ χρόνῳ ὕστερον ἐπὶ τιμωρίαν 
τῶν παρεληλυϑότων τραπέσϑαι. ὑπὸ τοιούτων πει- 

σϑέντας οἱ ἐν ἄστει μείναντες ταύτην ὑμῖν οἴονται 
διδόναι πίστιν τῆς αὑτῶν εὐνοίας. ἑτέρους κακῶς 

ποιοῦντες. ἀλλ᾽ οὐ σφᾶς αὐτοὺς χρηστοὺς παρέχον. 

τες. καὶ νυνὶ τῶν τῆς πόλεως εὐτυχιῶν ἀπολαύον- 

τες. ἀλλ᾽ οὐ πρότερον τῶν ὑμετέρων κινδύνων μετέ- 

χοντες. 

Καὶ εἰ μὲν ἑωρᾶτε. ὦ ἄνδρες δικασταί, σῳξόμενα : 
4 

τῇ πόλει τὰ ὑπὸ τούτων δημευόμενα. συγγνώμην v 

εἴχομεν. νῦν δ᾽ ἐπίστασϑε ὅτι τὰ μὲν αὐτῶν ὑπὸ 

τούτων ἀφανίζεται. τὰ δὲ πολλοῦ ἄξια ὄντα ὀλίγου 

πιπράσκχεται. ἐὰν δ᾽ ἐμοὶ πείϑησϑε. οὐκ ἐλάττω ἀπ᾽ 

αὐτῶν ὑμεῖς ὠφεληϑήσεσϑε ἢ ἡμεῖς οἱ κεχτημένοι. 
ἐπεὶ καὶ νυνὶ Ζηιόμνηστος καὶ ἐγὼ καὶ ὃ ἀδελφὸς ἐκ 

μιᾶς οἰκίας τρεῖς ὄντες τριηραρχοῦμεν. καὶ ὅταν ἡ 

πόλις δέηται χρημάτων. ἀπὸ τούτων ὑμῖν εἰσφέρομεν. 

ὡς οὖν ἡμῶν ταύτῃ τῇ γνώμῃ χρωμένων. καὶ τῶν 

προγόνων τῶν ἡμετέρων τοιούτων γεγενημένων. φεί. 

δεσϑε ἡμῶν. οὐδὲν γὰρ ἂν ἡμᾶς κωλύοι. ὦ ἄνδρες 
δικασταί, ἀϑλιωτάτους εἶναι. ἐπὶ μὲν τῶν τριάκοντα 

ὀρφανοὺς καταλειφϑέντας. ἐν δὲ τῇ δημοκρατίᾳ τῶν 

lacunam post πλουτῆσαι Scheibe indicat, qua exciderit 
ἐβούλεσϑε. 19 συγγνώμη μὴ μνησ. X | νεωστὶ κατεληλυ- 
ἁόσιν del. Dobr | ταύτην Tayl: αὐτὴν X | κακοὺς ποιοῦντες 
X, quod nonnullis placet propter χρηστοὺς quod sequitur | 
μετασχόντες Cob 920 ἑωρᾶτο C ἂν δέ μοι Χ sec. Schoellium 
quaest. ἢβο. 16 | πίϑησϑε Cob, πεισϑῆτε Fuhr coll. XXI 12, 
sed οἵ. XXI 20 | ὠφελήσεσϑε Cob 21 “ιόμνηστος Diogneti 
Ruanda videtur 92 ἀϑλιωτάτους Steph: ἀϑλιοϑεά- 
τους 

19 

[os] 
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ὄντων ἐστερημένους. oig ἡ τύχη παρέδωκεν ὥστ᾽ ἔτι 

ἡμᾶς παῖδας ὄντας ἐπὶ τὴν Παυσανίου σκηνὴν ἐλϑόν- 

τας βοηϑῆσαι τῷ πλήϑει. καὶ τοιούτων ἡμῖν ὑπαρ- 

χόντων sig τίνας ἂν ἐβουλήϑημεν δικαστὰς καταφυ- 

γεῖν: οὐκ εἰς τοὺς οὕτω πολιτευομένους. ὑπὲρ ἧς 

πολιτείας καὶ ὁ πατὴρ καὶ οἱ προσήκοντες ἡμῖν 

ἀπέϑανον;: νῦν τοίνυν ταύτην &v9 ἁπάντων ἀπαι- 

τοῦμεν ὑμᾶς τὴν χάριν. μὴ περιιδεῖν ἡμᾶς ἀπόρως 

διατεϑέντας μηδ᾽ ἐνδεεῖς τῶν ἐπιτηδείων γενομένους. 

μηδὲ τὴν τῶν προγόνων εὐδαιμονίαν καταλῦσαι. ἀλλὰ 

πολὺ μᾶλλον παράδειγμα ποιῆσαι τοῖς βουλομένοις 

τὴν πόλιν εὖ ποιεῖν. οἵων ὑμῶν ἐν τοῖς κινδύνοις 

τεύξονται. 

Οὐκ ἔχω. ὦ ἄνδρες δικασταί. οὕστινας δεησομέ- 

vovg ὑπὲρ ἡμῶν ἀναβιβάσομαι" τῶν γὰρ προσηκόντων 

οἱ μὲν ἄνδρας ἀγαϑοὺς αὑτοὺς παρασχόντες xai με- 

γάλην τὴν πόλιν ποιοῦντες ἐν τῷ πολέμῳ τεϑνᾶσιν. 

οἱ δ᾽ ὑπὲρ τῆς δημοχρατίας xci τῆς ὑμετέρας ἐλευ- 

ϑερίας ὑπὸ τῶν τριάκοντα χώνειον πιόντες. ὥστε τῆς 

ἐρημίας τῆς ἡμετέρας αἴτιαι γεγόνασιν αἵ τὲ τῶν 

προσηχόντων ἀρεταὶ χαὶ αἱ τῆς πόλεως συμφοραί. 

ὧν ἄξιον ὑμᾶς ἐνθυμηϑέντας προϑύμως ἡμῖν βοηϑῆ- 
σαι. ἡγησαμένους τούτους ἂν ἐν δημοχρατίᾳ δικαίως 

εὖ πάσχειν ὑφ᾽ ὑμῶν. οἵπερ ἐν ὀλιγαρχίᾳ τῶν συμ- 
φορῶν μετέσχον (r0) μέρος. Ati δὲ καὶ τούτους 

παρέδωκεν) aut addendum aut certe subaudiendum 
τοσοῦτον δύνασϑαι putat Rs, ἔδωκεν Dobr| ἡμᾶς del. Scheibe 
23 εἰς (αὐτοὺς τοὺς Rauch | ἧς πολιτείας Taylor: τῆς πολι- 
τείας ἧς X, ἧς Emperius | ὑπεραπέϑανον Rs | (ἐν ἡμῖν) κατα- 
λῦσαι Rs 24 ἀναβιβάσωμαι C | aut παρέχοντες aut ποιοῦντας 
legendum censet Rs 9 αἰτίαι γεγ. X^ | τὸ add. C 26 ἀξιῶ 
X!* ef. 297, XXI 25, ἄξιον Markl 
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τοὺς GvvÓ(xove εὔνους ἡμῖν εἶμαι. ἐχείνου τοῦ χρόνου 

μνησθέντας. OT ἐκ τῆς πατρίδος ἐχπεπτωχότες καὶ 

τὰς οὐσίας ἀπολωλεχότες ἄνδρας ἀρίστους ἐνομίζετ᾽ 

εἶναι τοὺς ὑπὲρ ὑμῶν ἀποθνήσκοντας. καὶ τοῖς ϑεοῖς 

ηὔχεσϑε δυνηϑῆναι χάριν τοῖς ἐξ ἐκείνων ἀποδοῦναι. 

ἡμεῖς τοίνυν. ὑεῖς ὄντες χαὶ συγγενεῖς τῶν ὑπὲρ τῆς : 

ἐλευϑερίας προχεκινδυνευχότων. ἀπαιτοῦμεν ὑμᾶς νυνὶ 

ταύτην τὴν χάριν. καὶ ἀξιοῦμεν μὴ ἀδίκως ἡμᾶς ἀπο- 

λέδαι. ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον βοηϑεῖν τοῖς τῶν αὐτῶν 

μετασχοῦσι συμφορῶν. ἐγὼ μὲν οὖν καὶ δέομαι καὶ 

ἀντιβολῶ καὶ ἱκετεύω. χαὶ τούτων παρ᾽ ὑμῶν τυγχά- 

νειν ἀξιῶ" οὐ γὰρ περὶ μιχρῶν κινδυνεύομεν. ἀλλὰ 

περὶ τῶν ὕντων ἁπάντων. 

19. 

ὙΠῈΡ TON | APIZTOGANOT£Z ΧΡΗΜΆΤΩΝ, 

ΠΡῸΣ TO ΔΗΜΟΣΙΟΝ. 

Πολλήν μοι ἀπορίαν παρέχει ὃ ἀγὼν οὑτοσί. ὦ 
"ἢ M , er 9 - er DS 9 A] ^ ^ 

ἄνδρες δικασταί. ὅταν ἐνθυμηϑῶ ὅτι. ἐὰν ἐγὼ uiv μὴ 

νῦν εὖ εἴπω. οὐ μόνον ἐγὼ ἀλλὰ καὶ ὃ πατὴρ δόξει 

ἄδικος εἶναι xci τῶν ὄντων ἁπάντων στερήσομαι. 
E) , 5 ' ' ' πος 

ἀνάγχη οὖν, εἰ xci μὴ δεινὸς πρὸς ταῦτα πέφυχα. 

βοηϑεῖν τῷ πατρὶ καὶ ἐμαυτῷ οὕτως ὕπως ἂν δύνω- 

μαι. «τὴν μὲν οὖν παρασκευὴν xci {τὴν προϑυμίαν 

εἶναι ζκαὶ ὑμᾶς) Auger 27 τούτων παρ᾽] τοιού- 
τῶν Cob. 

UPON TIO Xs, 

1 μὲν pone ἐγὼ del Rs | μὴ δεινὸς a pr. m. postea 
additum in X* 2 τὴν add. Fuhr cf. fr. 70 And. I 1 

2 
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τῶν ἐχϑρῶν ὁρᾶτε“". x«i οὐδὲν δεῖ περὶ τούτων A&- 
yew' τὴν δ᾽ ἐμὴν ἀπειρίαν πάντες ἴσασιν. ὅσοι ἐμὲ 

γιγνώσχουσιν. αἰτήσομαι οὖν ὑμᾶς δίχαια καὶ ód- 

δια χαρίσασθαι“. ἄνευ ὀργῆς xci ἡμῶν ἀκοῦσαι. 

ὥσπερ (xcl» τῶν κατηγόρων. -αιἀνάγκη γὰρ τὸν ἀπο- 

λογούμενον. κἂν ἐξ (Gov ἀκροᾶσϑε. ἔλαττον ἔχειν. οἱ 

μὲν γὰρ ἐκ πολλοῦ χρόνου ἐπιβουλεύοντες. αὐτοὶ ἄνευ 

κινδύνων ὄντες. τὴν κατηγορίαν ἐποιήσαντο. ἡμεῖς δὲ 

ἀγωνιξόμεϑα μετὰ δέους καὶ διαβολῆς καὶ κινδύνου 

(rot) μεγίστου. εἰκὸς οὖν ὑμᾶς εὔνοιαν πλείω“ ἔχειν 

τοῖς ἀπολογουμένοις. οἶμαι γὰρ πάντας ὑμᾶς εἰδέναι 

οὖτι πολλοὶ ἤδη πολλὰ xci δεινὰ κατηγορήσαντες 

παραχρῆμα ἐξηλέγχϑησαν ψευδόμενοι οὕτω φανερῶς“. 

ὥστε ὑπὸ πάντων (ozxig» τῶν πεπραγμένων μισηϑέν- 

τὲς ἀπελθεῖν" ol δ᾽ αὖ μαρτυρήσαντες τὰ ψευδῆ καὶ 

ἀδίκως ἀπολέσαντες ἀνθρώπους ἑάλωσαν. ἡνίκα οὐδὲν 

ἦν πλέον τοῖς πεπονϑόσιν. ὅτ᾽ οὖν τοιαῦτα πολλὰ 
γεγένηται. ὡς ἐγὼ ἀκούω. εἰκὸς ὑμᾶς, ὦ ἄνδρες διχα- 

σταί. μήπω τοὺς τῶν χατηγόρων λόγους ἡγεῖσϑαι 

πιστούς“. πρὶν ἂν χαὶ ἡμεῖς εἴπωμεν. ἀκούω γὰρ 
^N 

ς “ M - M 1 * τ PENSA er 
ἔγωγε. καὶ ὑμῶν δὲ τοὺς πολλοὺς οἶμαι εἰδέναι. Ort 

4 

, 

πάντων δεινότατόν ἐστι διαβολή. μάλιστα δὲ τοῦτο 

ἔχοι ἄν τις ἰδεῖν. ὅταν πολλοὶ ἐπὶ τῇ αὐτῇ αἰτίᾳ 
εἰς ἀγῶνα καταστῶσιν. ὡς γὰρ ἐπὶ τὸ πολὺ οἱ τελευ- 

ταῖοι χρινόμενοι σῴζονται᾽ πεπαυμένοι γὰρ τῆς ὀργῆς 

καὶ ζὁμοίως) ἡμῶν Francken | καὶ add. West ὃ--θ del. 
Kocks | ἐπιβουλεύσαντες habet And. I 6 | (rov) add. Francken 
cf. And. 4 ὑπὸ πάντων ὑπὲρ τῶν πεπραγμένων 
Sauppe: ὑπὲρ πάντων τῶν πεπραγμένων Χ, ὑπὸ πάντων τῶν 
παραγενομένων Dobr | καὶ pone ψευδῆ del. Rauch, apud And. 
addit Blass | pone zv Cob ex And. ἔτι add. 6 ἰδεῖν Cont: 
δεινότατον X* 
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αὐτῶν ἀκροᾶσϑε. καὶ τοὺς ἐλέγχους ἤδη ἐθέλοντες 

ἀποδέχεσϑε. 
᾿Ενϑυμεῖσϑε οὖν ὅτι Νιχόφημος καὶ ᾿ἀριστοφάνης 

ἄκριτον ἀπέϑανον,. πρὶν παραγενέσθαι τινὰ αὐτοῖς 

ἐλεγχομένοις ὡς ἠδίκουν. οὐδεὶς γὰρ οὐδ᾽ εἶδεν ἐχεί- 
vovg μετὰ τὴν σύλληψιν. οὐδὲ γὰρ ϑάψαι τὰ σώματ᾽ 

? M 2 , 9 2 er MI e iJ 

αὐτῶν ἀπέδοσαν. ἀλλ᾽ οὕτω δεινὴ (ἡ συμφορὰ 

γεγένηται ὥστε πρὺς τοῖς ἄλλοις καὶ τούτου ἐστέρην- 
? B - s ./ ^ DES ' ^ ; 

ται. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἐάσω" οὐδὲν γὰρ ἂν περαίνοιμι 

πολὺ δὲ ἀϑλιώτεροι δοκοῦσί μοι οἱ παῖδες οἱ ᾿4ριστο- 

φάνους" οὐδένα γὰρ οὔτ᾽ ἰδίᾳ οὔτε δημοσίᾳ ἠδικηκό- 

τες οὐ μόνον τὰ πατρῷα ἀπολωλέχασι παρὰ τοὺς νό- 

μους τοὺς ὑμετέρους, ἀλλὰ καὶ ἣ ὑπόλοιπος ἐλπὶς ἦν. 

ἀπὸ {τῶν τοῦ πάππου ἐχτραφῆναι. ἐν οὕτω δεινῷ 
, » ? C - 9 , * M 

καϑέστηκεν. ἔτι δ᾽ ἡμεῖς ἐστερημένοι uiv κηδεστῶν, 
9 , M - , NE * 2 

ἐστερημένοι δὲ τῆς προικός. παιδάρια δὲ τρία ἠναγκασ- 

μένοι τρέφειν, προσέτι συκοφαντούμεϑα καὶ κινδυνεύ- 

ομὲν περὶ ὧν οἱ πρόγονοι ἡμῖν κατέλιπον κτησάμενοι 
2 - vA 4 1 , c ἌΝ 
ἐκ τοῦ δικαίου. χαίτοι. ὦ ἄνδρες δικασταί. ὁ ἐμὸς 

πατὴρ ἐν ἅπαντι τῷ βίῳ πλείω sig τὴν πόλιν ἀνήλω- 

σεν ἢ tlg αὑτὸν καὶ τοὺς οἰκείους, διπλάσια δὲ ἢ νῦν 

ἔστιν ἡμῖν. ὡς ἐγὼ λογιζομένῳ αὐτῷ πολλάκις παρε- ? D 4 4 

ἐθέλοντες Pertz: ϑέλοντες | ἀποδέχεσϑαι Rs 7 iv9v- 
μεῖσϑ'ε ἃ pr m.ex ἐνθυμεῖσθαι X* | οὐδὲ γὰρ Dobr: o? γὰρ 
X | ἀπέδωκαν X, sed cf. Meisterhans, gramm.* 151 | ἡ add. 
Rs | καὶ τοῦ τάφου ἐστέρ. Wdn 8 εἶναι add. pone δοκοῦσι 
Franz, pone gor Fuhr, pone παῖδες facilius excidere potuit, 
sed cf. 8 44 οὐδένα] οὐδὲν ΕὟΡ, sed cf. Demosth. XXXVI 57 | 
ἀπὸ τῶν τοῦ Halb: ὑπὸ τοῦ X, ἐκ τῶν τοῦ Francken | δεινῷ 
{κινδύνῳ Kayser, οὕτως ἐν δεινῷ Rauch, ἐν ὑπερδείνῳ Frb, 
ἐν τοσούτῳ δεινῷ vel ἐν οὐδενὶ νῦν West, sed Fuhr affert Luc. 
Zmoxmo. 14 9 τῶν ante κηδ. add. Frb | ἀνήλωσεν Tayl: 
ἀνάλωσεν X | τετραπλάσια cf. 8 59 et 61 Spengel | δὲ del. Frb, 
δὴ Rauch 

Lvsras. Ed. maior. 14 

oo 
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10 γενόμην. μὴ ovv προχαταγιγνώσχετε ἀδικίαν τοῦ tig 

11 

13 

αὑτὸν μὲν μικρὰ δαπανῶντος. ὑμῖν δὲ πολλὰ xe 
e ^ , , , ?, e M ^ E AC 

ἕχαστον τὸν ἐνιαυτόν. ἀλλ᾽ ὅσοι χαὶ τὰ πατρῷα καὶ ἐάν 

τί ποϑὲεν κερδάνωσιν. εἰς τὰς αἰσχίστας ἡδονὰς εἶϑισ- 
, M 9 , Χ b s. $5 M 

μένοι εἰσὶν ἀναλίσκειν. χαλεπὸν uiv ovv, ὦ ἄνδρες 

δικασταί. ἀπολογεῖσθαι πρὸς δόξαν ἣν ἔνιοι ἔχουσι 

περὶ τῆς Νικοφήμου οὐσίας. χαὶ σπάνιν ἀργυρίου ἣ C 15 qj 8» t 0yvo ῆ 

νῦν ἐστιν ἐν τῇ πόλει. χαὶ τοῦ ἀγῶνος πρὸς τὸ δη- 

μόσιον ὄντος" Oucog | δὲ καὶ τούτων ὑπαρχόντων ῥαᾳ- 

δίως γνώσεσϑε ὅτι οὐκ ἀληϑῆ ἔστι τὰ χατηγορημένα. 

δέομαι δ᾽ ὑμῶν πάσῃ τέχνῃ καὶ μηχανῇ μετ᾽ εὐνοίας 
9 , e E ^ , [x4 ^ e ^ P4 

»ὠἀχροασαμένους ἡμῶν διὰ τέλους. ὅ τι ἂν ὑμῖν ἄρι- 

στον χαὶ εὐορκότατον νομίξητε εἶναι. τοῦτο ψηφί- 

σασϑαι."" 

Πρῶτον μὲν οὖν. ᾧ τρόπῳ κηδεσταὶ ἡμῖν ἐγέ- 

νοντο. διδάξω ὑμᾶς. στρατηγῶν γὰρ Κόνων περὶ 

Πελοπόννησον. τριηραρχήσαντι τῷ ἐμῷ πατρὶ πάλαι 

φίλος γεγενημένος. ἐδεήϑη δοῦναι τὴν (ξμὴν» ἀδελ- 

φὴν αἰτοῦντι τῷ ὑεῖ τῷ Νιχοφήμου. ὁ -δὲ ὁρῶν αὖ- 

τοὺς ὑπ’ ἐκείνου τε πεπιστευμένους γεγονότας τὲ 

ἐπιεικεῖς τῇ (T6) πόλει ἔν γε τῷ τότε χρόνῳ ἀρέσχον- 

10 cóv| δόντος Sluiter, pone ἐνιαυτὸν add. χορηγοῦντος 
Markl, προεικότος vel εἰσενηνοχότος Rs, ἀναλώσαντος Francken, 
λῃτουργοῦντος P. Müller, ἐπιδιδόντος Wdn | κερδάνωσιν Cont: 
μὴ δῶσιν X, λάβωσιν C, κληρονομήσωσιν Markl, χτήσασϑαι vel 
λαβεῖν δυνηϑῶσι Rs, κτήσωνται Dobr, ὠφεληϑῶσιν Kayser, ἄλ- 
λοϑὲν (cum Westermanno) ἔχωσιν (cum Scheibio) Fuhr, qui εὖ- 
πορήσωσι vel πορίσωσι. quoque proponit 11 καὶ σπάνιν] 
καὶ διὰ cz. Foertsch, διὰ oz. hoehl, sed cf. Demosth. VI 31 | 
νῦν ἔστιν Frb | ἐν del Tayl | καὶ ante τοῦ del. Halb, xci 
ταῦτα τοῦ vel ἄλλως τε καὶ τοῦ Markl | ἀκροασομένων ὑμῶν 
X* νομίξητε Rs cf. And. I 9: νομίζεται X**5, νομίσητε € 
12 ἐμὴν add. Tayl, ἀδελφὴν {τὴν ἐμὴν. Cob 18 γεγονότας 

, 

γε Frb [τε add. Rs | £v γε Rs: £v τε X, γεγονότας τὲ ἐπιεικεῖς 
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τας. ἐπείσϑη δοῦναι. οὐκ εἰδὼς τὴν ἐσομένην διαβο- 

λήν. ἀλλ᾽ ὅτε καὶ ὑμῶν ὁστισοῦν ἂν ἐκείνοις ἠξίωσε 
κηδεστὴς γενέσθαι. ἐπεὶ ὅτι ys οὐ χρημάτων ἕνεκα, 
ῥάδιον γνῶναι ἐκ τοῦ βίου παντὸς καὶ τῶν ἔργων 

τῶν τοῦ πατρός. ἐκεῖνος γὰρ ὅτ᾽ ἦν ἐν τῇ ἡλικίᾳ, 

παρὸν μετὰ πολλῶν χρημάτων γῆμαι ἄλλην. τὴν ἐμὴν 
μητέρα ἔλαβεν οὐδὲν ἐπιφερομένην. ὅτι δὲ Ξενοφῶντος 

ἣν ϑυγάτηρ τοῦ Εὐριπίδου ὑέος. ὃς οὐ μόνον ἰδίᾳ 

χρηστὸς ἐδόκει εἶναι. ἀλλὰ καὶ στρατηγεῖν αὐτὸν 
ἠξιώσατε. ὡς ἐγὼ ἀχούω. τὰς τοίνυν ἐμὰς ἀδελφὰς 

ἐθελόντων τινῶν λαβεῖν ἀπροίχους πάνυ πλουσίων 

οὐκ ἔδωκεν. ὅτι ἐδόκουν κάχιον γεγονέναι, ἀλλὰ τὴν 

μὲν Φιλομήλῳ τῷ Παιανιεῖ. ὃν οἱ πολλοὶ βελτίω 

ἡγοῦνται εἶναι ἢ πλουσιώτερον. τὴν δὲ πένητι yeye- 

νημένῳ οὐ διὰ κακίαν. ἀδελφιδῷ δὲ ὄντι Φαίδρῳ 

«τῷ» Μυρρινουσίῳ. ἐπιδοὺς τετταράκοντα μνᾶς, xv 

᾿ριστοφάνει τὸ ἴσον. πρὸς δὲ τούτοις ἐμοὶ πολλὴν 

ἐξὺν πάνυ προῖκα λαβεῖν ἐλάττω συνεβούλευσεν. ὥστε 

εὖ εἰδέναι ὅτι χηδεσταῖς χρησοίμην κχοσμίοις καὶ 

σώφροσι. καὶ νῦν ἔχω γυναῖκα τὴν Κριτοδήμου ϑυ- 

γατέρα τοῦ λωπεκῆϑεν., ὃς ὑπὸ “ακεδαιμονίων ἀπέ- 

ϑανεν. ὅτε ἡ ναυμαχία ἐγένετο (ἣ» ἐν ᾿Ελλησπόντῳ. 

del. Kayser, γεγον. τὲ ἔπ. τῇ πόλει, ἔν ys τᾷ Sauppe, γεγον. τ᾽ 
ἐπιεικῶς τῇ τε πόλει Üob | οὐ προειδὼς West | ἀλλ᾽ ὅτε Sluiter: 
ἄλλοτε X βίου πᾶν καὶ X 14 τῇ pone ἐν del. Cob | ἄλλην 
del. Halb 15 ϑελόντων X, ut $ 6 | οὐκ ἔδωκεν Bekker: 
οὐ δέδωκεν X | ὄντι Φαίδρῳ Tayl: φαίδρω ὄντι X! | và secun- 
dum Reiskium add. Dobr | κατ᾽ Sauppe: καὶ X, del. Émperius 
(vel τὸ ἴσον καὶ 49o.), καὶ... ἴσον del. Francken, Zo. «(τὸ δεύ- 
τερον ἐχείνου ἀποθανόντος ἐπιδοὺς Σ West, Ao. (μετὰ τὴν Φαί- 
δρου τελευτὴν ἐπιδοὺς) Kayser, sed cf. Demosth. XL 7; qua- 
propter μνᾶς (ἃς καὶ Rs 16 ἐγένετο ἐν X^, ἡ add. P. Müller 
cf. Demosth. XX 32 

14* 

14 

15 

16 
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11 χαίτοι, ὦ ἄνδρες δικασταί, ὅστις αὐτός τε ἄνευ χρη- 

18 

19 

20 

μάτων ἔγημε τοῖν vs ϑυγατέροιν πολὺ ἀργύριον ἐπέ- 

δωχὲ τῷ τε ὑεῖ ὀλίγην προῖκα ἔλαβε. πῶς οὐχ sixog 

περὶ τούτου πιστεύειν ὡς οὐχ ἕνεκα χρημάτων τούτοις 

κηδεστὴς ἐγένετο; 

᾿Αλλὰ μὴν ὅ ye ᾿Αριστοφάνης ἤδη ἔχων τὴν γυ- 

ναῖκα ὅτι πολλοῖς ἂν μᾶλλον ἐχρῆτο ἢ τῷ ἐμῷ πατρί, 

ῥάδιον γνῶναι. ἥ vt γὰρ ἡλικία πολὺ διάφορος. ἥ τε 

φύσις ἔτι πλέον" ἐχείνω μὲν γὰρ «ἀρκοῦν» ἣν τὰ 
ἑαυτοῦ πράττειν. ᾿Τριστοφάνης δὲ οὐ μόνον τῶν ἰδίων 

ἀλλὰ xci τῶν χοινῶν ἐβούλετο ἐπιμελεῖσϑαι. καὶ εἴ 

τι ἣν αὐτῷ ἀργύριον, ἀνήλωσεν ἐπιϑυμῶν τιμᾶσϑαι. 
γνώσεσθε δὲ ὅτι ἀληϑῆ λέγω ἐξ αὐτῶν ὧν ἐκεῖνος 
ἔπραττε. πρῶτον μὲν γὰρ βουλομένου Κόνωνος πέμ- 

ziv τινὰ εἰς Σικελίαν. Gero ὑποστὰς μετὰ Εὐνόμου. 

ΖΦιονυσέου φίλου ὄντος xci ξένου. τὸ πλῆϑος τὸ 

ὑμέτερον πλεῖστα ἀγαϑὰ πεποιηκότος. ὡς ἐγὼ ἀκήκοα 

τῶν ἐν Πειραιεῖ τῶν παραγενομένων. ἦσαν δ᾽ ἐλπί- 

δὲς τοῦ πλοῦ πεῖσαι Ζιονύσιον χηδεστὴν μὲν γενέ- 

σϑαι Εὐαγόρᾳ, πολέμιον δὲ “ακεδαιμονίοις, φίλον δὲ 

x«i σύμμαχον τῇ πόλει τῇ ὑμετέρᾳ. καὶ ταῦτ᾽ ἔπρατ- 
τον πολλῶν κινδύνων ὑπαρχόντων πρὸς τὴν ϑάλατταν 

καὶ τοὺς πολεμίους, καὶ ἔπεισαν Ζιονύσιον μὴ πέμψαι 
(r&g» τριήρεις ἃς τότε παρεσχευάσατο “ακεδαιμονίοις. 

17 ταῖν X | vió X 18 ἂν] δὴ Sauppe, ἄλλοις Rs, 
ἀνθρώποις Kayser, ϑηναίοις P. Müller, καὶ Wdn | ἀρκοῦν 
add. P. Müller, ἱκανὸν Tayl, ἀγαπητὸν Cont, ἥδιον vel προσ- 
φιλὲς Rs, ἡδομένῳ Scheibe, ἐπιμελὲς Kayser, ἐκείνου μὲν 
γὰρ ἦν Heldmann, pro ἦν scribunt ἤρκει Jacobs, ἤρεσκε Dobr 
19 αὐτῶν del. Cob | “ιονυσίου Sauppe: καὶ Avotov X, καὶ 
A. (Zhovveío» Kayser | τῶν (pone llso. om. C, αὐτῶν 
Sauppe, τότε West 20 τὰς add. Frb, τριήρεις pone “ακ. 
ponit Wdn | παρεσκεύαστο Bekker 
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μετὰ δὲ ταῦτα ἐπειδὴ οἱ πρέσβεις ἧκον ἐκ Κύπρου 
ἐπὶ τὴν βοήϑειαν, οὐδὲν ἐνέλιπε προϑυμίας σπεύδων. 

ὑμεῖς δὲ (δέκαΣ τριήρεις αὐτοῖς ἔδοτε καὶ τἄλλα ἐψη- 
φίσασϑε,. ἀργυρίου δ᾽ sig τὸν ἀπόστολον ἠπόρουν. 
ὀλίγα μὲν γὰρ ἦλϑον ἔχοντες χρήματα, πολλῶν δὲ 
προσεδεήϑησαν᾽ οὐ γὰρ μόνον (rovg) εἰς τὰς ναῦς, 

ἀλλὰ καὶ πελταστὰς ἐμισϑώσαντο καὶ ὕπλα ἐπρίαντο. 

᾿Δριστοφάνης [δ᾽] οὖν τῶν χρημάτων τὰ μὲν πλεῖστα 

αὐτὸς παρέσχεν" ἐπειδὴ δὲ οὐχ ἱκανὰ ἦν, τοὺς φίλους 
ἔπειϑε δεόμενος καὶ ἐγγυώμενος. καὶ τοῦ ἀδελφοῦ 

τοῦ ὁμοπατρίου ἀποκχειμένας παρ᾽ αὐτῷ τετταράκοντα 

μνᾶς ἀπορῶν κατεχρήσατο. τῇ δὲ προτεραίᾳ ἢ ἀν- 

ἤγετο. εἰσελθὼν ὡς τὸν πατέρα τὸν ἐμὸν ἐκέλευσε 

χρῆσαι ὅ τι εἴη ἀργύριον. προσδεῖν γὰρ ἔφη πρὸς 

τὸν μισϑὸν τοῖς πελτασταῖς. ἦσαν δ᾽ ἡμῖν ἔνδον 
ἑπτὰ uvei: ὃ δὲ xci ταύτας λαβὼν κατεχρήσατο. τίνα 
γὰρ οἴεσϑε. ὦ ἄνδρες δικασταί, φιλότιμον μὲν ὄντα, 
ἐπιστολῶν δ᾽ αὐτῷ ἡκουσῶν παρὰ τοῦ πατρὺς μηδὲε- 

νὸς ἀπορήσειν [ἐκ Κύπρου], ἡρημένον δὲ πρεσβευτὴν 
x«i μέλλοντα πλεῖν ὡς Εὐαγόραν. ὑπολιπέσϑαι ἄν τι 
τῶν ὄντων. ἀλλ οὐχ ἃ ἣν δυνατὸς πάντα παρα- 

σχόντα χαρίσασθαι ἐκείνῳ τε καὶ κομίσασϑαι μὴ 

21 συσπεύδων Herw | δέκα add. post Westermannum Halb ] 
(oix) ὀλίγα P. Müller, πολλὰ Sauppe | γὰρ del. ἜΡΙΝ ΕΙΕῚ οὐ 
τῶν μόνον Wdn | τοὺς add. Frb, ἐπιβάτας add. Rs 29 
del. Frb | ἀπορῶν Kayser: εἰπὼν Pe λαβὼν C, πείϑων ue 
ἀπιὼν Scheibe, ἔχων Cob, σπεύδων Wdn | ἢ Steph: ἢ Χ, ἢ ἢ οἱ 
πρὸς τὸν "EI del. Halb 23 αὐτῷ habet X! | μηδενὸς 
Markl: μηδὲν X | éx Κύπρου del. Rauch, pone πατρὸς collo- 
cat Rs, ἐν Κύπρῳ Markl, ἐκεῖ, προσῃρημένον Wdn | ὑπολι- 
πέσϑαι Lipsius: ὑπολείπεσθαι Χ | ἀντὶ X | οὐχ ἃ ἦν Bekker: 
οὐκ sur» (sic) X, οὐχ ὧν ἦν Scal, οὐχ ὅτι ἦν Nn | ἀλλ᾽ οὐ πάντα 
παρ. χαρ. ἐκείνῳ, εἰ ἦν δυνατὸς χομ. West | τε] ἐφ᾽ óv τὲ 

4 

Rauch, 1dem deleta voce ἐκείνῳ Wdn, τ΄ ἐκείνῳ καὶ C. Schmidt, 

21 

22 



24 

τ ex 
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ἐλάττω; Ὥς τοίνυν ταῦτ᾽ ἐστὶν ἀληϑῆ, κάλει μοι EU- 
vouov. 

MAPTTPIA. 

(Κάλει μοι καὶ τοὺς ἄλλους μάρτυρας. 

ΜΑΡΤΎΡΕΣ.» 

Τῶν μὲν μαρτύρων ἀκούετε, οὐ μόνον ὅτι ἔχρη- 
σαν τὸ (ἀργύριον» ἐκείνου δεηϑέντος. ἀλλὰ καὶ ὅτι 

ἀπειλήφασιν" ἐχομίσϑη γὰρ αὐτοῖς ἐπὶ τῆς τριήρους. 

"Píóvov μὲν οὖν ἐκ τῶν εἰρημένων γνῶναι ὅτι τοι- 

ούτων καιρῶν συμπεσόντων οὐδενὸς ἂν ἐφείσατο τῶν 

ἑαυτοῦ" ὃ δὲ μέγιστον τεκμήριον" Zlijuog γὰρ ὃ Πυρι- 

λάμπους., τριηραρχῶν εἰς Κύπρον, ἐδεήϑη μου προσελ- 

ϑεῖν αὐτῷ. λέγων ὅτι ἔλαβε {μὲν σύμβολον παρὰ 
βασιλέως τοῦ μεγάλου φιάλην χρυσῆν, [ὡς ᾿Ζριστοφά- 

νην] «(βούλεται δὲν λαβεῖν ἑχκαίδεκα μνᾶς ἐπ᾽ αὐτῇ. 
ἵν᾽ ἔχοι ἀναλίσκειν εἰς τὴν τριηραρχίαν" ἐπειδὴ δὲ 

εἷς Κύπρον ἀφίκοιτο, λύσεσϑαι ἀποδοὺς εἴκοσι μνᾶς" 

πολλῶν γὰρ ἀγαϑῶν καὶ ἄλλων χρημάτων εὐπορήσειν 

ἄλλως τε καὶ xou. μὴ ἐλ. ἐλπίσαντα Kocks, sed cf. Gebauer 
arg. 50 | Εὔνομον (x«l Avcicv)? Markl, Εὔν. (x«l τοὺς ἄλλους) 
Auger, Εὔν. (καὶ τὸν καὶ τόν.) cf. 8 59 Herw, sed X* habet 
μαρτυρία. non μάρτυρες. Quam ob rem Westermannum sequi 
malu 94 ἔ θησαν τὸ ἀργύριον hs: ἐχρήσαντο X, ἔχρησαν 
σ 95 τὸ δὲ μέγιστον Cob | προσελϑόντ᾽ αὐτῷ λέγειν West 
uiv add. Sauppe | φιάλην χρυσῆν C: φιάλης μὲν χρυσῆς X 
ὡς ἈΑριστοφάνην del Dobr | βούλεται δὲ add. Frb | ὡς 
Ao. λαβεῖν «δανείσαντα Rs, καὶ ὡς Ἀριστοφάνης δανείσαι xx. 
Emperius, ἣν ὑποϑήσειν εὐθέως “Δριστοφάνει λαβὼν Kayser, 
δώσει δ᾽ “Δριστοφάνει λαβὼν Sauppe, καὶ λαβεῖν Scheibe, ὡς 
δὲ δοίη ἄγειν "λαβὼν Wdn, ὥστε παρ᾽ Ἀριστοφάνους λαβεῖν 
J.Kirehner | ἔν Sauppe: ἂν X, ἃς Ald | τὰς τριηραρχίας 
superscripto ἣν... .. ev X*5*, τὰ τῆς τριηραρχίας Scheibe | 
λύσεσϑαι Steph: λύσασϑαι X | ἀγαθῶν ἄλλων καὶ yo. Steph, 
&y. καὶ ἄλλ. καὶ yo. Rs, χρημάτων καὶ ἄλλων &y. Dobr, ἄλλων 
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διὰ τὸ σύμβολον ἐν πάσῃ τῇ ἠπείρῳ. :4ouorogvug 

τοίνυν ἀκούων μὲν ταῦτα Ζήμου. δεομένου δ᾽ ἐμοῦ, 

μέλλων δ᾽ ἄξειν {τὸ χρυσίον, τέτταρας δὲ μνᾶς τό- 

xov λήψεσθαι. οὐκ ἔφη εἶναι. ἀλλ᾽ ὥμνυε καὶ προσ- 

δεδανεῖσϑαι τοῖς ξένοις ἄλλοθεν. ἐπειδὴ ἥδιστ᾽ (v) 
ἀνθρώπων ἄγειν τὲ εὐθὺς ἐκεῖνο τὸ σύμβολον καὶ 

χαρίσασϑαι ἡμῖν ἃ ἐδεόμεϑα. ὡς δὲ ταῦτ᾽ ἐστὶν ἀληϑῆ. 
μάρτυρας ὑμῖν παρέξομαι. 

MAPTTPEX. 

Ὅτι uiv τοίνυν οὐ κατέλιπεν ᾿“ριστοφάνης ἀργύ- 

ϑιον οὐδὲ χρυσίον. ῥάδιον γνῶναι ἐκ τῶν εἰρημένων 
xci μεμαρτυρημένων. χαλκώματα δὲ σύμμεικτα οὐ 

πολλὰ ἐχέκτητο. ἀλλὰ xci ὅϑ᾽ εἱστία τοὺς παρ᾽ Εὐ- 
, , , , 9 , e NN «yógov πρεσβεύοντας. αἰτησάμενος ἐχρήσατο. ἃ δὲ 

κατέλιπεν, ἀναγνώσεται ὑμῖν. 

(AIIODPAQH XAAKOMATON.» 

Ἴσως ἐνίοις ὑμῶν. ὦ ἄνδρες δικασταί, δοκεῖ ὀλίγα 
εἶναι" ἀλλ᾽ ἐκεῖνο ἐνθυμεῖσθε. ὅτι πρὶν τὴν ναυμα- 

, M , 3 , - M 3 5 

χίαν νικῆσαι (Κόνωνα. ριστοφάνει γῆ μὲν οὐχ ἣν 

20 

Ὁ 21 

28 

ἀλλ᾽ ἢ χωρίδιον μικρὸν ῬΡαμνοῦντι. ἐγένετο δ᾽ (ἡ [3943 

ναυναχία ἐπ᾿ Εὐβουλίδου ἄρχοντος. ἐν οὖν τέτταρ- 

&y. καὶ χρ. Wrobel, πολλῶν δὲ ἀγαθῶν καὶ ἄλλων αὐτὸν som. 
Blass 206 δ᾽ ἐμοῦ] δὲ μου ΧΕ, δι᾽ ἐμοῦ Rs | τὸ add. Sauppe | 
ἄν add. ΜΑΕ] | εὐϑὺς] αὐτὸς Hs 217 χαλκωμάτων Rs, χρη- 
μάτων C, in X titulus deest 98 πρὶν Sluiter: πρὶν νικο- 
φήμῳ ἢ καὶ ἀριστοφάνει πρὶν X, Ἀριστοφάνει πρὶν Rs, αὐτῷ 
πρὶν Fuhr | Κόνωνα add. Bekker, Ἀριστοφάνει hic add. 
West, γῆ uiv Ald: γε μὴν ΧΕ, ἡμᾶς Scheibe, ὑμᾶς Kayser, 
«(Κόνωνα τὴν περὶ Κνίδον) γενομένην Frb | ἀλλ᾽ ἢ] ἀλλ᾽ & 
(sic) X | ἡ add. Rs| Εὐβουλίδου Meursius: εὐβούλου X, ἐγέ- 
veto . . . ἄρχ. del. West 

29 



30 

31 

32 
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σιν ἢ πέντε éTEGL, πρότερον μὴ ὑπαρχούσης οὐσίας. 
χαλεπόν. ὦ ἄνδρες δικασταί. τραγῳδοῖς τε δὶς χορη- 

γῆσαι. ὑπὲρ αὑτοῦ rt x«i τοῦ πατρός. x«l τρία ἔτη 

συνεχῶς τριηραρχῆσαι. εἰσφοράς τὲ πολλὰς εἰσενηνο- 

χέναι. οἴκίαν ve πεντήκοντα μνῶν πρίασϑαι. γῆς τε 

πλέον ἢ τριακόσια πλέϑρα χτήσασϑαι" ἔτι δὲ πρὸς 
τούτοις οἴεσϑε χρῆναι ἔπιπλα πολλὰ καταλελοιπέναι: 

ἀλλ᾽ οὐδ᾽ οἱ πάλαι πλούσιοι δοχοῦντες εἶναι ἄξια 

λόγου ἔχοιεν ἂν ἐξενεγκεῖν" ἐνίοτε γὰρ οὐκ ἔστιν. οὐδ᾽ 
ἐάν τις πάνυ ἐπιϑυμῇ. πρίασϑαι τοιαῦτα (Q» κτησα- 

μένῳ tig τὸν λοιπὸν χρόνον ἡδονὴν ἂν παρέχοι. ἀλλὰ 

τόδε σκοπεῖτε. τῶν ἄλλων. ὅσων ἐδημεύσατε {τὰν χρή- 

ματα. οὐχ ὅπως σκεύη ἀπέδοσϑε. ἀλλὰ καὶ ci ϑύραι 

ἀπὸ τῶν οἰκημάτων ἀφηρπάσϑησαν" ἡμεῖς δὲ ἤδη Óc- 

δημευμένων καὶ ἐξεληλυϑυίας τῆς ἐμῆς ἀδελφῆς φύ- 

λακα κατεστήσαμεν (ἔν τῇ ἐρήμῃ οἰκίᾳ. ἵνα μήτε 

ϑυρώματα μήτε ἀγγεῖα μήτε ἄλλο μηδὲν ἀπόλοιτο. 

ἔπιπλα δὲ ἀπεφαίνετο πλεῖν ἢ χιλίων δραχμῶν. ὅσα 

οὐδενὸς πώποτ᾽ ἐλάβετε. πρὸς δὲ τούτοις καὶ πρότε- 
ρον πρὸς τοὺς συνδίκους καὶ νῦν ἐθέλομεν πίστιν 

δοῦναι. ἥτις ἐστὶ μεγίστη τοῖς ἀνθρώποις. μηδὲν 

ἔχειν τῶν ᾿ἡριστοφάνους χρημάτων. ἐνοφείλεσϑαι δὲ 
τὴν προῖκα τῆς ἀδελφῆς καὶ (τὰς) ἑπτὰ μνᾶς. ἃς ὥχετο 

29 οὐσίας (C) Cont: αἰτίας X | δὲς χο9. Rs: διαχορ. X | 
οἴεσϑε Rs: οἴεσθαι X, del. West (e) οἶεσϑε Kayser, χρῆ- 
ve, del. ΠῚ DH οἴεσθαι χρὴ Francken 80 ἄξια λόγου 
ἔχοιεν C : ἀξιολόγου ἔχοι ΧΕ, ἄξιον λόγ. ἔχοιεν ἐξ. Ald | ἃ add. 
Tayl, ἃ τῷ Cob 31 τὰ add. Sauppe | ἐν add. Emperius | 
ἐρήμῃ P. Müller: ἐμῇ X, del. Tayl, κενῇ Bake | ἀπεφαίνετο 
Pertz: ἀπεφαίνοντο X ΧῚ πλείω 5j X 882 νῦν {πρὸς ὑμᾶς» Rs | 
μηδὲν West: μὴ X, μηδὲν addunt pone ἔχειν Sauppe, pone 
χρημάτων Wdn | ÉvoosiAscQE Bekker: ὀφείλεσθαι X | τὰς 
add. West 
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λαβὼν παρὰ τοῦ πατρὸς τοῦ ἐμοῦ. πῶς ἂν οὖν εἶεν 
ἄνϑοωποι ἀϑλιώτεροι. ἢ εἰ τὰ σφέτερ᾽ αὐτῶν ἀπολω- 

λεχότες δοκοῖεν τἀκείνων ἔχειν; ὃ δὲ πάντων δεινό- 

τατον. τὴν ἀδελφὴν | ὑποδέξασθαι παιδία ἔχουσαν 

πολλά, καὶ ταῦτα τρέφειν, μηδ᾽ αὐτοὺς ἔχοντας μηδέν. 

ἐὰν ὑμεῖς τὰ ὄντ᾽ ἀφέλησϑε. 
Φέρε πρὸς ϑεῶν Ὀλυμπίων: οὕτω γὰρ σκοπεῖτε, 

ὦ (ἄνδρες» δικασταί. εἴ τις ὑμῶν ἔτυχε δοὺς Tiuo- 

ϑέῳ τῷ Κόνωνος τὴν ϑυγατέρα ἢ τὴν ἀδελφήν. καὶ 

ἐχείνου ἀποδημήσαντος καὶ ἐν διαβολῇ γενομένου ἐδη- 
, e , , M M 9 , - , , 

μεύϑη ἡ οὐσία. καὶ μὴ ἐγένετο τῇ πόλει πραϑεντων 

ἁπάντων τέτταρα τάλαντα ἀργυρίου, διὰ τοῦτο ἤξι- 
οὔτε ἂν ἐκείνου καὶ τοὺς προσήκοντας ἀπολέδσϑαι. 
D 3 M χ , - , € 3 e - ὅτι οὐδὲ πολλοστὸν μέρος τῆς δόξης τῆς παρ᾽ ὑμῖν 

ἐφάνη τὰ χρήματα; ἀλλὰ μὴν τοῦτό yc πάντες ἐπί- 

στασϑε Κόνωνα μὲν ἄρχοντα. Νικόφημον δὲ ποι- 

οὔντα 0 τι ἐχεῖνος προστάττοι. τῶν οὖν ὠφελειῶν 

Κόνωνα εἰκὸς πολλοστὸν μέρος ἄλλῳ τινὶ μεταδιδόναι. 

ὥστ᾽ ti οἴονται πολλὰ γενέσϑαι Νικοφήμῳ. ὁμολογή- 

σειαν (Qv) τὰ Κόνωνος εἶναι πλεῖν ἢ δεκαπλάσια. 
»" 9 , 3$ , , er 2 

ἔτι ὃὲ φαίνονται οὐδὲν πώποτε διενεχϑέντες. ὥστ 

89 εἶεν ἄνθρωποι! εἶμεν vel εἶμεν ἂν Frb | ἢ] ἡμῶν 
ET del. Rauch, ἢ ot τὰ Cob | σφέτερα] PM Hert- 
lein | óoxoiusv Kayser, sed cf. Gebauer argum. 48 | ὑπο- 
COMM "iet Kayser 34 ἄνδρες add. Fuhr | ἐκείνου 
Cononem dicit | καὶ ante ἐν del. Rs | τετταράκοντα Bake, sed 
cf. 8 40 | ἠξιοῦτε c ἂν C: ἠξίουν X, ἠξιοῦτε Tayl | ἐκείνου 
scripsi: τοὺς (quattuor lit lacuna) ἐκείνου X, τοὺς ἐκείνου 
προσήκ. Steph, τοὺς (χηδεστὰς τοὺς) £x. Sluiter, τοὺς (ἀναγ- 
καίους τοὺς» ix. Scheibe, τοὺς ἐκείνου del. vel καὶ τοὺς προσ- 
ἥκοντας τοὺς ἐκείνου Sauppe | ἀπολέσαι Bergk 39 τοῦτό 
γὲ Cob: τοῦτον X, τοῦτο C, a0Óc0Ly Rs, τούτων Scheibe | 
εἰ (ἔνιοι Broeckmeijer | οἴονται à pr. m. ex οἷόν τε corr. 
X* | ἂν add. Emperius | πλείονα X 

33 

94 

36 
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εἰκὺς καὶ περὶ τῶν χρημάτων ταὐτὰ γνῶναι. ἱκανὰ 

μὲν ἐνθάδε τῷ ὑεῖ ἑκάτερον καταλιπεῖν. τὰ δὲ ἄλλα 
παρ᾽ αὑτοῖς ἔχειν" ἦν γὰρ Κόνωνι μὲν ὑὸς ἐν Κύπρῳ 
καὶ γυνή, Νικοφήμῳ δὲ γυνὴ καὶ ϑυγάτηρ, ἡγοῦντο 

δὲ xci τὰ ἐκεῖ ὁμοίως σφίσιν εἶναι σᾶ ὥσπερ καὶ 
τὰ ἐνθάδε. πρὸς δὲ τούτοις ἐνθυμεῖσϑε ὅτι καὶ εἴ 

τις μὴ κτησάμενος ἀλλὰ παρὰ τοῦ πατρὺς παραλαβὼν 

τοῖς παισὶ διένεμεν, οὐκ ἐλάχιστα ἂν αὑτῷ ὑπέλιπε:" 

βούλονται γὰρ πάντες ὑπὸ τῶν παίδων ϑεραπεύεσϑαι 

ἔχοντες χρήματα μᾶλλον ἢ ἐκείνων δεῖσϑαι ἀποροῦντες. 

Νῦν τοίνυν εἰ δημεύσαιτε τὰ τοῦ Τιμοϑέου. --- ὃ 

μὴ γένοιτο. sl μή τι μέλλει μέγα ἀγαϑὸν ἔσεσθαι τῇ 

πόλει —, ἐλάττω δ᾽ εἰ ἐξ αὐτῶν λάβοιτ᾽ ἢ ἔκ τῶν 

᾿ἀριστοφάνους γεγένηται. τούτου ἕνεκα (Uv) ἠξιοῦτε 

τοὺς ἀναγκαίους τοὺς ἐχείνου τὰ σφέτερ᾽ αὐτῶν ἀπο- 

λέσαι; ἀλλ᾽ οὐκ sixóg, ὦ ἄνδρες δικασταί: 0 γὰρ Κό- 
vovog ϑάνατος καὶ αἱ διαϑῆκαι, ἃς διέϑετο ἐν Κύπρῳ. 

σαφῶς ἐδήλωσαν ὅτι πολλοστὸν μέρος ἦν τὰ χρήματα 
ὧν ὑμεῖς προσεδοκᾶτε" τῇ μὲν γὰρ ᾿ἀϑηνᾷ καϑιέρωσεν 

εἷς ἀναϑήματα καὶ τῷ ᾿πόλλωνι εἰς Ζ.ελφοὺς πεντα- 

86 ἱκανὰ] καὶ τὰ Cob | ὁμοίως Rs: ὅμως X, ὁμῶς Em- 
perius | σᾶ Cob: ἴσα X, πιστὰ Dobr, οὐσίαν Bartelt, ἱκανὰ 
Sauppe 394 διένεμεν Steph: διένειμεν X, quod defendit 
Gentsch, diss. Jen. IV 245 | ὑπέλιπε à pr. m. corr. ex ὑπέ- 
λειπὲ X?f; hoc alterum praeferebat Frb 38 δημεύσαιτε 
Rs: δημεύσετε X, ἐδημεύσατε. . . . ἐλάβετε Kayser | τοῦ om. 
€ | εἰ μὴ] μηδ᾽ εἰ Kayser | ἀγαϑὸν]͵ κακὸν Sauppe, ἄλλο 
κακὸν Wdn, πάϑος Dryander | δ᾽ εἰ Rauch: ἐὰν X, τε δὴ 
Kayser, δὲ C, δὲ δὴ West, ἂν Steph | λάβοιτ᾽ ἢ Steph: λά- 
oi ἢ ἃ ἃ pr. m. corr. ex λάβοι τὴν Xf (ed. X p. 119), ἐλάττω 

ἂν ἐξ αὖτ. λαβόντες Wdn | τοῦτο X, τούτου {δὲ » Sauppe (supra 
Stephanum secutus) | ἂν hie add. Cob, pone ἠξιοῦτε Markl, 
ἀξιοῖτε ἂν C 99 εἰκότως Kayser | ἐν Κύπρῳ delere malit 
Frb  ϑηναίᾳ Fuhr, cf. Meisterhans gramm.? 25 
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κισχιλίους στατῆρας" τῷ δὲ ἀδελφιδῷ τῷ ἑαυτοῦ. ὃς 

ἐφύλαττεν αὐτῷ καὶ ἐταμίευε πάντα τὰ ἐν Κύπρῳ, 
μι € V , mM ' 9 ^ , , 

ἔδωκεν ὡς μυρίας δραχμάς. τῷ δὲ ἀδελφῷ τρία v- 

λαντα᾽ τὰ δὲ λοιπὰ τῷ ὑεῖ κατέλιπε. τάλαντα ἕπτα- 

καίδεκα. τούτων δὲ κεφάλαιον γίγνεται περὶ τετταρά- 

κοντα τάλαντα. xci οὐδενὶ οἷόν τε εἰπεῖν ὅτι διηρ- 
πάσϑη ἢ ὡς οὐ δικαίως ἀπεφάνθϑη" αὐτὸς γὰρ ἐν τῇ 

, Ri! er - , / Z ΄ 
vóco ὧν εὖ φρονῶν διέϑετο. Καί μοι κάλει τούτων 

μάρτυρας. 

ΜΑΡΤΎΡΕΣ. 

᾿Αλλὰ μὴν ὁστισοῦν. ὦ ἄνδρες δικασταί, πρὶν ἀμ- 

φότερα δῆλα γενέσϑαι. πολλοστὸν μέρος τὰ Νικοφή- 
EA / , 3A ^ 5 3 μου τῶν Κόνωνος χρημάτων φήϑη ἂν εἶναι. ᾿ἄριστο- 

φάνης τοίνυν γῆν μὲν χαὶ οἰκίαν ἐκτήσατο πλεῖν 

ἢ πέντε ταλάντων. κατεχορήγησε δὲ ὑπὲρ αὑτοῦ καὶ 

τοῦ πατρὸς πεντακισχιλίας δραχμάς. τριηραρχῶν δὲ 
3 ΄ 9 , M νὴ , M c »1 

ἀνήλωσεν ὀγδοήκοντα μνᾶς. εἰσενήνεκται δὲ ὑπὲρ 

ἀμφοτέρων οὐκ ἔλαττον μνῶν τετταράκοντα. εἰς δὲ 
' , M , - E) , [y Y M 

τὸν ἐπὶ Σικελίας πλοῦν ἀνήλωσεν ἑκατὸν μνᾶς. 

εἷς δὲ τὸν ἀπόστολον τῶν τριήρων. ὅτε οἱ Κύπριοι 

ἦλθον καὶ ἔδοτε αὐτοῖς τὰς δέκα ναῦς. καὶ τῶν πελ- 
- M , A M rr Ἁ 3 ^ 

ταστῶν τὴν μίσϑωσιν καὶ τῶν OzXÀOV τὴν ὠνὴν πα- 

ρέσχε τρισμυρίας δραχμάς. καὶ τούτων κεφάλαιον 

πάντων γίγνεται μικροῦ λείποντος πεντεκαίδεκα τά- 

40 κεφάλαιον τί γίγν. X* Wdn 41 τῇ νήσῳ Tayl ὧν] 
πάνυ Rs | διέϑετο Tayl: ἤσϑετο X, quod West tuetur, cum 
legat γὰρ (ἂν | τοῦτον μάρτυρα ΧΙ titulus cum lacuna deest 
in X* 42 ἀλλὰ μὴν] ἀλλ᾽ ὑμῶν Markl | φήϑη ἂν Steph: 
ὠήϑησαν X, φήϑη y ἂν Rs | οἰκίαν Markl: οὐσίαν X | πλέον 
X | DE Rs: καὶ ἐχορ. X 43 ἐπὶ Σικελίας Hertlein: 
ἐν Σικελίᾳ X ναῦς (C) Tayl: μνᾶς X 

40 

41 

42 

43 
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λαντα. - ὥστε οὐκ ἂν εἰκότως ἡμᾶς αἰτιάσαισϑε. 

ἐπεὶ τῶν Κόνωνος. τῶν ὁμολογουμένων δικαίως 

ἀποφανϑῆναν ὑπ᾽ αὐτοῦ éx&(vov, πολλαπλασίων Óo- 

κούντων πλεῖν ἢ τρίτον μέρος φαίνεται τὰ ᾿4ριστο- 
φάνους. καὶ οὐ προσλογιξζόμεϑθα ὅσα αὐτὸς ἐν Κύ- 

πρῷ ἔσχε Νικόφημος. οὔσης αὐτᾷ ἐκεῖ γυναικὸς καὶ 

ϑυγατρός. 

᾿Εγὼ uiv (oov) οὐκ ἀξιῶ, ὦ ἄνδρες δικασταί, 
οὕτω πολλὰ καὶ μεγάλα τεκμήρια παρασχομένους ἡμᾶς 
ἀπολέσϑαι ἀδίκως. ἀκήκοα γὰρ ἔγωγε καὶ τοῦ πατρὸς 

καὶ ἄλλων πρεσβυτέρων. ὅτι οὐ νῦν μόνον ἀλλὰ καὶ 

ἐν τῷ ξμπροσϑὲεν χρόνῳ πολλῶν ἐψεύσϑητε τῆς οὐ- 

σίας. oU ζῶντες μὲν πλουτεῖν ἐδόκουν. ἀποθανόντες 

0i πολὺ παρὰ τὴν δόξαν τὴν ὑμετέραν ἐφάνησαν. 

αὐτίκα ᾿Ισχομάχῳ. ἕως ἔζη. πάντες ᾧοντο εἶναι πλεῖν 

ἢ ἑβδομήκοντα τάλαντα. ὡς ἐγὼ ἀκούω ἐνειμάσϑην 

δὲ τὼ ὑεῖ οὐδὲ δέκα τάλαντα ἑἕχάτερος ἀποθανόντος. 
Στεφάνῳ δὲ τῷ Θάλλου ἐλέγετο εἶναι πλεῖν ἢ πεν- 

τήκοντα τάλαντα. ἀποθανόντος δ᾽ ἣ οὐσία ἐφάνη 

περὶ ἕνδεχα τάλαντα. ὃ τοίνυν Νικίου οἶχος προσε- 
δοχᾶτο εἶναι οὐκ ἔλαττον ἢ ἕχατὸν ταλάντων. καὶ 

44 αἰτιάσαισϑε Dobr (vel αἰτιῷσϑε): αἰτιᾶσϑε X, quod 
deleta voce ἂν Tur. tuentur | ἐπεὶ Rs: ἐπὶ X [τῶν ... ἐκεί- 
vov delere malit Roehl | δοκούντων πλέον X5, δοκούντων (εἷ- 
ver» hs | φαίνεται ζὔντα Hs καὶ οὐ... ᾿ϑυγατρός del. 
Roehl 45 οὖν post Marklandum (qui volebat ex οὖν ἀξιῶ 

«(μὴν ἡμᾶς) add. Frb | ἀπολέσαι Francken | γὰρ] δὲ 
Herw | qus οὐσίας abesse malit Halb | ot Tayl: καὶ X (ante 
ξῶντες) | {πενέστεροιΣ ἐφάνησαν Naber ἐφάνησαν X5, ali 
scribae compendium ἐφάνη legerunt (^!) 46 πλεῖον X | 
ἐνειμάσϑην δὲ τὼ ὑεῖ (υἱέε) C cf. Meisterhans * 108: ἐνει- 
μάσϑη δὲ τῶ υἱεῖ X | ἐκάτερος Dobr: ἐχατέρω X | πλέον X | 
τάλαντα Rs (aut ἢ delendum): ταλάντων X, ταλάντων ἡ οὐσία, 
ἀποθανόντος δ᾽ Fuhr 
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τούτων τὰ πολλὰ ἔνδον [ἦν] Νικήρατος δὲ ὅτ᾽ ἀπέ- 
9 9 , * ν΄ σί TOM ? Ἁ “᾿ ] 

νῃόχεν. ἀργύριον μὲν ἢ χρυσίον οὐδ᾽ αὐτὸς ἔφη 
καταλείπειν οὐδέν. ἀλλὰ τὴν οὐσίαν ἣν κατέλιπε τῷ 

ὑεῖ. οὐ πλείονος ἀξία ἐστὶν ἢ τεττάρων καὶ δέκα τα- 
λάντων. ἔπειτ᾽ οἴομαι ὑμᾶς εἰδέναι ὅτι ᾿4λκιβιάδης : 

Ly 

τέτταρα ἢ πέντε ἔτη ἐφεξῆς ἐστρατήγει ἐπικρατῶν καὶ 

νενικηκὼς “ακεδαιμονίους. x«l διπλάσια ἐκείνῳ ἠξίουν 

ci πόλεις διδόναι ἢ ἄλλῳ τινὶ τῶν στρατηγῶν. ὥστ᾽ 

Govro εἶναί τινες αὐτῷ πλεῖν ἢ ἕχατὸν τάλαντα. ὃ 
δ᾽ ἀποϑανὼν ἐδήλωσεν ὅτι οὐκ ἀληϑῆ ταῦτα qv 

ἐλάττω γὰρ οὐσίαν κατέλιπε τοῖς παισὶν ἢ αὐτὸς 

παρὰ τῶν ἐπιτροπευσάντων παρέλαβεν. Καλλίας τοί- 
£e , er NUS ΄ ς ; - vvv ὃ Ἱππονίκου. ὅτε νεωστὶ ἐτεϑνήκει ὁ πατήρ. πλεῖ- 

στα τῶν Ἑλλήνων ἐδόκει κεκτῆσϑαι. xci ὥς φασι. 

διακοσίων ταλάντων ἐτιμήσατο {τὰ αὑτοῦ ὃ πάππος. 
»! * , M 3 M » , 9 

τὸ δὲ τούτου νῦν τίμημα οὐδὲ δυοῖν ταλάντοιν éGT. 

Κλεοφῶντα δὲ πάντες ἴστε. ὅτι πολλὰ ἔτη διεχείρισε 

τὰ τῆς πόλεως πάντα καὶ προσεδοχᾶτο πάνυ πολλὰ 

ἐχ τῆς ἀρχῆς ἔχειν: ἀποθανόντος δ᾽ αὐτοῦ οὐδαμοῦ 

δῆλα τὰ χρήματα. ἀλλὰ xci οἱ προσήκοντες καὶ οἱ 

χηδεσταί. παρ᾽ οἷς κατέλιπεν (üv», ὁμολογουμένως 
, , ΄ 5 ' E 2 ΄ 

πένητές εἶσι. φαινόμεϑα (ovv» καὶ τῶν ἀρχαιοπλού- 

47 πολλὰ] πλείω Frb | ἦν del. Scheibe, εἶναι Tayl | 
χαταλείπειν Kayser: καταλιπεῖν X 529 huc transposui, 
delendam censuit West ἔπειτ᾽ ] ἐπεὶ Sauppe, quod amplexus 
Fuhr confert Plat. Prot. 328^ | πλέον Χ 48 ὃς quod est in 
X pone πατὴρ, del. Tur, ante ὅτε transposuit Rs, πατήρ, ὡς 
Foertsch | φασι Cont: φησι X | τὰ add. Scheibe τὸ δὲ τού- 
του νῦν West: τό, τε τούτου τοίνυν X55, τὸ δὲ τούτου τὰ 
νῦν Rauch (τανῦν iam Rs), τὸ δὲ τούτου τοίνυν Sauppe | 
αὐτοῦ 46]. (Ο» | ἂν add. Rauch secundum Emperium 

T7 2 " , (elomsp ἂν κατ), παρ᾽ οἷς κατέϑετ᾽ ἂν vel πάντες οἷς κα- 
, ^ft * 

τέλιπεν ἂν Kayser 49 οὖν (vel τοίνυν) add. Rs, δὴ 
add. C 

48 

49 



50 
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τῶν πολὺ ἐψευσμένοι καὶ τῶν νεωστὶ ἐν δόξῃ γεγε- 

νημένων. αἴτιον δέ μοι δοκεῖ εἶναι. ὅτι ῥᾳδίως τινὲς 

τολμῶσι λέγειν ὡς ὃ δεῖνα ἔχει τάλαντα πολλὰ ἔκ τῆς 

ἀρχῆς. χαὶ ὅσα μὲν περὶ τεϑνεώτων λέγουσιν. οὐ 

πόνυ ϑαυμάξω (οὐ γὰρ ὑπό γε ἐκείνων ἐξελεγχϑεῖεν 
ἄν). ἀλλ᾽ ὅσα ζώντων ἐπιχειροῦσι καταψεύδεσϑαι. 

αὐτοὶ γὰρ ἔναγχος ἠκούετε ἐν τῇ ἐχκλησίᾳ, ὡς Ζιότι- 

uoc ἔχοι τάλαντα τετταράκοντα πλείω (1) ὅσα αὐτὸς 

ὡμολόγει παρὰ τῶν ναυκλήρων χαὶ ἐμπόρων" καὶ 
ταῦτα. ἐπειδὴ ἦλϑεν. ἐχείνου ἀπογράφοντος καὶ χα- 

λεπῶς φέροντος ὅτι ἀπὼν διεβάλλετο, οὐδεὶς ἐξήλεγξε, 
δεομένης μὲν τῆς πόλεως χρημάτων. ἐϑέλοντος δὲ 

ἐχείνου λογίσασϑαι. ἐνθυμεῖσϑε τοίνυν οἷον ἂν ἐγέ- 

νετο. εἶ ϑηναίων ἁπάντων ἀχηχοότων ὅτι τετταρά- 

κοντὰ τάλαντα ἔχοι zhiótuuog, εἶτα ἔπαϑέ τι πρὶν 
χαταπλεῦσαι δεῦρο. εἶτα οἱ προσήκοντες ἂν αὐτοῦ 

ἐν κινδύνῳ ἦσαν τῷ μεγίστῳ. ti ἔδει αὐτοὺς πρὸς 
τοσαύτην διαβολὴν ἀπολογεῖσθαι. μὴ εἰδότας μηδὲν 

τῶν πεπραγμένων. αἴτιοι οὖν εἶσι καὶ ὑμῖν πολλῶν 

ἤδη ψευσϑῆναι xci ἤδη ἀδίχως γέ τινας ἀπολέσϑαι 

οἱ ῥᾳδίως τολμῶντες ψεύδεσϑαι καὶ συχοφαντεῖν 

ἀνθρώπους ἐπιϑυμοῦντες. 

ἐψηφισμένοι X. | ἐν ζεὐπορίας vel ταύτῃ τῇ δόξῃ West | 
τεϑνεώτων Markl: τεϑνεῶτος X | ἐξενεχϑεῖεν X ἂν pone 
οὐ γὰρ collocat Cob 90 ταλάντοις Francken | lacunam ante 
πλείω statuit Reuss coll XXXII 8 | ἢ add. C, ὅσων Rs, πλείω 
ὧν λαβεῖν αὐτὸς Wdn | ἀπογράφοντος Rs: ἀπογραφέντος X 
51 ἁπάντων (C) Rs: ἀπόντων X | ἔπαϑε C: εἰ ἔπαϑε X | 
πρὶν Steph: πλὴν X | εἶτα {φοὐχ ot Rs, οὐχ ot Scheibe inter- 
rogantes | εἰδότας Steph: εἰδότες X | καὶ ἤδη Dobr: καὶ 
ἰδία X, καὶ δὴ Scheibe, καὶ P.Müller | y£ τινὰς Markl: ré 
τινας X | ἀπολέσϑαι oi ῥᾳδίως Kayser: ó«0. ἀπ. οἱ X | 
ἀπολέσαι Bekker 
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Ὅτι uiv οὖν καὶ ἐν τῷ ἔμπροσϑεν χρόνῳ τοιαῦτα 
- er - WT ' ᾿ ἢ D , 
ἐγίγνετο. ῥάδιον γνῶναι" φασὶ δὲ καὶ τοὺς ἀρίστους 

EY ΄, , ; , ΄ 
καὶ σοφωτάτους μάλιστα ἐϑέλειν μεταγιγνώσκειν. εἰ 

οὖν δοκοῦμεν εἰκότα λέγειν καὶ ἱχανὰ τεκμήρια παρέ- 

χεσϑαι. ὦ ἄνδρες δικασταί, πάσῃ τέχνῃ καὶ μηχανῇ 
E] ; e ς - - P E er / 
ἐλεήσατε ὡς ἡμεῖς τῆς μὲν διαβολῆς οὕτω μεγάλης 

οὔσης ἀεὶ προσεδοχῶμεν χρατήσειν μετὰ τοῦ ἀληϑοῦς" 

ὑμῶν δὲ μηδενὶ τρόπῳ ἐθελησάντων πεισϑῆναι οὐδ᾽ 
ἐλπὶς οὐδεμία σωτηρίας ἐδόκει ἡμῖν εἶναι. ἀλλὰ πρὸς 

ϑεῶν Ὀλυμπίων. ὦ ἄνδρες δικασταί. βούλεσθε ἡμᾶς 
δικαίως σῶσαι μᾶλλον ἢ ἀδίκως ἀπολέσαι. καὶ πιστεύ- 

eve τούτοις ἀληϑῆ λέγειν. οἱ ἂν χαὶ σιωπῶντες ἐν 

ἅπαντι τῷ βίῳ παρέχωσι σώφρονας σφᾶς αὐτοὺς καὶ 

δικαίους. 
᾿ e h Περὶ uiv oov αὐτῆς "ijs Vocis, Ὁ αἱ ᾧ τρόπῳ 

χηδεσταὶ ἡμῖν ἐγένοντο. καὶ ὅτι οὐκ ἐξήρκει τὰ ἐκεί- 

vov εἷς τὸν ἔχπλουν. ἀλλὰ xci ὡς ἄλλοϑεν  προσεδα- 

νείσατο] ἀκηκόατε χαὶ μεμαρτύρηται ὑμῖν. περὶ δ᾽ 

. ἐμαυτοῦ βραχέα βούλομαι ὑμῖν εἰπεῖν. ἐγὼ γὰρ ἕτη 
γεγονὼς ἤδη τριάκοντα οὔτε τῷ πατρὶ οὐδὲν πώποτε 
9 - M M M 3 9 , ἀντεῖπον. οὔτε τῶν πολιτῶν οὐδείς uou ἐνεκάλεσεν. 

ἐγγύς τε οἰκῶν τῆς ἀγορᾶς οὔτε πρὸς δικαστηρίῳ 
EA ' / Ax ᾽ ῇ M , 

οὔτε πρὸς βουλευτηρίῳ ὥφϑην οὐδεπώποτε, πρὶν ταύ- 

τὴν τὴν συμφορὰν γενέσϑαι. περὶ μὲν οὖν ἐμαυτοῦ 

53 post ἀληϑοῦς Reiskio deesse videntur: ὑμῶν ἴσων καὶ 
κοινῶν τυχόντες | ἐθελησόντων West | δοκεῖ Rs, (frt) δοκεῖ 
West 54 μᾶλλον ἢ] ἢ μᾶλλον X, μᾶλλον del. West | ἀπο- 
λέσαι Rs: ᾿ἀπολέσϑαι Χ ἀπογραφῆς secundum Reiskium 
Bake | καὶ o e προσεδανείσατο del. West, ὡς del. Hert- 
lein | pone ὑμῖν in X* aliquid spatii relictum, quamobrem 
Scheibe ἱκανῶς addere volebat, sed deesse quidquam Schoell 
negat | ὑμῖν (ante εἰπεῖν) cum libro C del. Bekker | οὔτε 
τῷ Hs: οὐδὲ τῷ X | οὐδὲ πρὸς (bis) X 

53 

55 

56 



ὅτ 

58 

224 ATXIOT Or. 19. 

τοσαῦτα λέγω, περὶ δὲ τοῦ πατρός. ἐπειδὴ ὥσπερ 

ἀδικοῦντος αἱ κατηγορίαι γεγένηνται. συγγνώμην ἔχετε. 
JAN , £^ ? , ^ , ^ , Ἁ 

ἐὰν λέγω ἃ ἀνήλωσεν εἰς τὴν πόλιν καὶ tig τοὺς φί- 

λους οὐ γὰρ φιλοτιμίας ἕνεχα ἀλλὰ τεχμήριον ποιού- 

μενος ὅτι οὐ τοῦ αὐτοῦ ἔστιν ἀνδρὸς ἄνευ ἀνάγκης 

τὲ πολλὰ ἀναλίσκειν καὶ μετὰ χινδύνου τοῦ μεγίστου 
9 - p E E 2,7 NF e ἐπιϑυμῆσαι ἔχειν τι τῶν χοινῶν. εἰσὶ δέ τινὲς oi 

προαναλίσχοντες μόνου τούτου ἕνεχα ἵνα ἄρχειν ὑφ᾽ 

ὑμῶν ἀξιωϑέντες διπλάσια χομίσωνται. ὁ τοίνυν ἐμὸς 

πατὴρ ἄρχειν μὲν οὐδεπώποτε ἐπεθύμησε. τὰς δὲ χο- 

ρηγίας ἁπάσας χεχορήγηκε. τετριηράρχηκε δὲ ἑπτάκις, 

εἰσφορὼς δὲ πολλὰς καὶ μεγάλας εἰσενήνοχεν. ἵνα δὲ 
εἰδῆτε x«l ὑμεῖς, καὶ καϑ'’ ἑκάστην ἀναγνώσεται. 

(ΛΗΙΤΟΥΡΓΊΑΙ.Ν 

"AxoUsre, ὦ ἄνδρες δικασταί. τὸ πλῆϑος. πεντή- 
xovr« γὰρ ἔτη ἐστὶν ὅσα Ó πατὴρ καὶ τοῖς χρήμασι 

χαὶ τῷ σώματι τῇ πόλει ἐλητούργει. ἐν οὖν τοσούτῳ 
χρόνῳ δοχοῦντά τι ἐξ ἀρχῆς ἔχειν οὐδεμίαν εἰκὸς 
δαπάνην πεφευγέναι. ὅμως δὲ χαὶ μάρτυρας ὑμῖν 

παρέξομαι. 

ΜΑΡΤΎΡΕΣ. 

956 φίλους οὐ “φιλοτιμίας Hertlein, γὰρ (ἐρῶ Herw, ἕνεκα 
(λέγωΣ Wdn | ἕνεκεν X | ἀνάγκης ἐκ «τῶν αὑτοῦ “πολλὰ 
Bake 51 oi προαναλίσκουσι Rauch | μόνου τούτου ἕνεκα 
ἵνα Hertlein: o? μόνον τούτου ἕνεκεν, ἀλλ᾽ ἵνα X, malim: οὐ- 
δενὸς ἄλλου ἕνεκα ἀλλ᾽ ἵνα, οὐ “μόνον (vel μόνου) τοῦ κοινοῦ 
ἕνεκεν ἀλλ᾽ ἵν᾽ Wdn, οὐ μόν. τούτ. ἕν. iva φιλοτιμῶνται» ἀλλ᾽ 
ἵνα Fuhr, οὐ μὲν οὖν τούτου (οὐ μὴν τούτους ys Cob) ἕνεκα 
ἀλλ᾿ ἵνα Bake | καὶ ante x«9' om. C, abesse malit Rs | ἀνα- 
γνώσετε X!| titulus deest in X, add. C 58 καὶ τοῖς Sluiter: 
αὐτοῖς X* δοκοῦντά Markl: δοκοῦντάς X | ἐξ ἀρχῆς i. e. ab 
initio | tituli vestigia in margine servat X! 
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Τούτων συμπάντων κεφάλαιόν ἔστιν ἐννέα τάλαντα 

χαὶ δισχίλιαι δραχμαί. ἔτι τοίνυν xci ἰδίᾳ τισὶ τῶν 
πολιτῶν ἀποροῦσι συνεξέδωκε ϑυγατέρας καὶ ἀδελφάς. 

τοὺς δ᾽ ἐλύσατο ἐκ τῶν πολεμίων. τοῖς δ᾽ εἰς ταφὴν 

παρεῖχεν ἀργύριον. xci ταῦτ᾽ ἐποίει ἡγούμενος εἶναι 

ἀνδρὸς ἀγαϑοῦ ὠφελεῖν τοὺς φίλους. καὶ εἰ μηδεὶς 

μέλλοι εἴσεσϑαι" νῦν δὲ πρέπον ἐστὶ καὶ ὑμᾶς ἀκοῦσαί 

μου. Καί μοι χάλει τὸν καὶ τόν. 

MAPTYPEX. 

Τῶν μὲν οὖν μαρτύρων ἀκηκόατε" ἐνθυμεῖσϑε δὲ 
δὲ ὅτι ὀλίγον μὲν χρόνον δύναιτ᾽ ἄν τις πλάσασϑαι 

τὸν τρόπον τὸν αὑτοῦ. ἐν ἑβδομήκοντα δὲ ἔτεσιν οὐδ᾽ 

ἂν εἷς λάϑοι πονηρὸς Gv. τῷ τοίνυν πατρὶ τῷ ἐμῷ 
ἄλλα μὲν ἄν τις ἔχοι ἐπικαλέσαι ἴσως. εἷς χρήματα δὲ 

οὐδεὶς οὐδὲ τῶν ἐχϑρῶν ἐτόλμησε πώποτε. οὔκουν 

ἄξιον τοῖς τῶν κατηγόρων λόγοις πιστεῦσαι μᾶλλον 

ἢ τοῖς ἔργοις. ἃ ἐπράχϑη ἐν ἅπαντι τῷ βίῳ. καὶ τῷ 

χρόνῳ. ὃν ὑμεῖς σαφέστατον ἔλεγχον τοῦ ἀληϑοῦς 

νομίσατε. εἰ γὰρ μὴ ἦν τοιοῦτος. οὐκ ἂν ἐκ πολλῶν 

ὀλίγα κατέλιπεν. ἐπεὶ εἰ νῦν ys ἐξαπατηϑείητε ὑπὸ 

τούτων χαὶ δημεύσαιϑ᾽ ἡμῶν τὴν οὐσίαν. οὐδὲ δύο 

τάλαντα λάβοιτ᾽ ἄν. ὥστε οὐ μόνον πρὺς δόξαν ἀλλὰ 

καὶ εἰς χρημάτων λόγον λυσιτελεῖ μᾶλλον ὑμῖν ἀπο- 

ψηφίσασϑαι" πολὺ γὰρ πλείω ὠφεληϑήσεσϑ'. ἐὰν ἡμεῖς 

ἔχωμεν. σχοπεῖτε δὲ ἐκ τοῦ παρεληλυϑότος χρόνου. 

59 ἀποροῦσι del. Cob | παρέσχεν Fuhr | εἴσεσϑαι] ἔσεσϑαι 
X | x«l {περὶ τούτων») ὑμᾶς ἀκοῦσαι μαρτύρων Markl, καὶ 
μαρτύρων» ὑμᾶς ἀκοῦσαι P.Müller, uov del. Dobr, δι᾽ ἐμοῦ 
West 60 μὲν zo. Ald: μὲν οὖν yo. X| λάϑη X* 61] (αὐ- 
TO» ἐπράχϑη Markl | ὃν ὑμεῖς Rs: ὃ νῦν εἰς X | δημεύσαιϑ'᾽ 
C: δημεύσηϑ᾽ X | οὐδὲ τέτταρα (— δ΄) Frb  ὠφελήσεσϑε C Bekker 

Lxsras. Ed. maior. 15 
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226 [ATZIOT] Or. 49320: 

ὅσα φαίνεται ἀνηλωμένα εἰς τὴν πόλιν" καὶ νῦν ἀπὸ τῶν 

ὑπολοίπων τριηραρχῶ μὲν ἐγώ. τριηραρχῶν δὲ ὁ πατὴρ 
3 , , 3 e M 9 - ep 

ἀπέϑανεν. πειράσομαι 0', ὥσπερ καὶ ἐκεῖνον ἑώρων, 

ὀλίγα κατὰ μικρὸν παρασχευάδσασϑαι εἷς τὰς χοινὰς 

ὠφελείας" ὥστε τῷ γ᾽ ἔργῳ πάλαι {τῆς πόλεωςΣ ταῦτ᾽ 
9 * 3 9 M 3 , 5 - ; 

ἐστι. καὶ οὐκ ἐγὼ ἀφῃρημένος ἀδικεῖσθαι ol(couct, 

ὑμῖν δὲ πλείους οὕτως αἱ ὠφέλειαν ἢ εἰ δημεύδαιτε. 
δὴ * , » 9 -» rr 7. * 

πρὸς δὲ τούτοις ἄξιον ἐνθυμηϑῆναι οἵαν φύσιν εἶχεν 

ὁ πατήρ. ὅσα γὰρ ἔξω τῶν ἀναγκαίων ἐπεθύμησεν 

ἀναλίσκειν πάντα φανήσεται τοιαῦτα ὅϑεν καὶ τῇ πό- 

λει τιμὴ ἔμελλεν ἔσεσϑαι. αὐτίκα ὅτε ἵππευεν, οὐ μό- 

νον ἵππους ἐχτήσατο λαμπροὺς ἀλλὰ καὶ ἀϑληταῖς 

ἐνίκησεν ᾿Ισϑμοῖ καὶ Νεμέᾳ, ὥστε τὴν πόλιν κηρυχθην 

ναι καὶ αὐτὸν στεφανωϑῆναι. δέομαι οὖν ὑμῶν. ὦ 

ἄνδρες δικασταί. καὶ τούτων καὶ τῶν ἄλλων μεμνη- 

Bon ἁπάντων τῶν εἰρημένων βοηϑεῖν ἡμῖν καὶ μὴ 

περιιδεῖν ὑπὸ τῶν ἐχϑροῶν ἀναιρεϑέντας. καὶ ταῦτα 

ποιοῦντες τά τε δίχαια ψηφιεῖσϑε καὶ ὑμῖν αὐτοῖς τὰ 

συμφέροντα. 

62 ὥσπερ καὶ Scheibe: ὥσπερ εἶ X*, ὥσπερ ἀεὶ Bartelt, 
ὡς πόλλ᾽ ἀεὶ P. Müller | ὀλίγα κατὰ μικρὸν] κατ᾽ ὀλίγα 
Dobr |, παρασκευάσασϑιαι]) προσχτήσασϑαι. Wdn | τῷ γ᾽ 
Markl: τῷ τ᾽ X | τῆς πόλεως add. Dobr, ὑμέτερα add. Rs, 
ἔργῳ τῆς '΄πόλεως ταῦτ᾽ ἔσται Sauppe, in quibus πάλιν ante τῆς 
add. Wdn | καὶ οὐκ scripsi: καὶ οὔτ᾽ X, οὐδὲ Sauppe | ὑμῖν 
τε Steph 63 Paragraphus. tota, cum ab hoe loco abhorreat, 
transponenda videtur ante sí γὰρ μὴ ὃ 61 | ἀϑληταῖς Tayl: 
ἀϑλητὰς X, ἀϑλητὰς καὶ C, ἀϑλητὰς οἷς Rs, ἀϑλοφόροις Wdn 
64 τὰ ὑμῖν αὐτοῖς συμφέροντα secundum Gebauerum Wdn 
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20. 

ΓΒΕ ΠΟ Σ ΡΆΠΙΘΥΣ 

Οὔ μοι δοκεῖ χρῆναι ὀργίζεσϑαι ὑμᾶς τῷ ὀνόματι 

τῷ τῶν τετρακοσίων. ἀλλὰ τοῖς ἔργοις ἐνίων. οἱ μὲν 

γὰρ ἐπιβουλεύσαντες [ἦσαν] αὐτῶν. οἱ δ᾽ ἵνα μήτε 

τὴν πόλιν μηδὲν καχὺν ἐργάσαιντο μήϑ᾽ ὑμῶν μηδένα, 

ἀλλ᾽ εὖνοι ὄντες εἰσῆλθον εἰς τὸ βουλευτήριον, ὧν εἷς 

ὧν οὑτοσὶ τυγχάνει Πολύστρατος. οὗτος γὰρ ἡρέϑη 
μὲν ὑπὸ τῶν φυλετῶν ὡς χρηστὸς ὧν ἀνὴρ χαὶ περὶ 

τοὺς δημότας xci περὶ τὸ πλῆϑος τὸ ὑμέτερον" κατη- 

γοροῦσι δὲ αὐτοῦ ὡς οὐκ εὔνους ἦν τῷ πλήϑει τῷ 
ὑμετέρῳ. αἱρεϑεὶς ὑπὸ τῶν φυλετῶν. οἱ ἄριστ᾽ (ἂν) 

διαγνοῖεν περὶ σφῶν αὐτῶν ὑποῖοί τινές εἰσιν. οὗτος 

δὲ τίνος ἂν ἕνεκα ὀλιγαρχίας ἐπεϑύμησε; πότερον ὡς 

ἡλικίαν εἶχε λέγων τι διαπράττεσθαι παρ᾽ ὑμῖν. ἢ 
τῷ σώματι πιστεύων. ἵνα ὑβρίζοι εἰς τῶν ὑμετέρων 

» 
ε , z) 5 e - , - ^ e M Ἂν 

τινά; ἀλλ᾽ ὁρᾶτε αὐτοῦ τὴν ἡλικίαν. ἢ καὶ τοὺς 

ἄλλους ἱκανός ἔστιν ἀποτρέπειν τούτων. ὅστις μὲν 
2: pA EA ΄ 3 , 9 " , οὖν ἄτιμος Qv. κακόν τι ἐργασάμενος ἐν τῷ πρόσϑεν 

χρόνῳ. ἕτξρας πολιτείας ἐπεϑύμησε. διὰ τὰ πρόσϑεν 

Or. XX. titulum Harp. s. Πολύστρατος habet ὑπὲρ II. δή- 
μου καταλύσεως ἀπολογία, quem nonnulli receperunt. 

1 ἦσαν del. Emperius, ὑμῖν Rauch | οἱ δὲ μήτε ἵνα Tayl | 
οὑτοσὶ Scheibe: οὗτος X, sed sequitur πυγχάνει (i. e. corr. 
τυγχάνει), ut suspiceris scribam legisse in exemplari οὑτοσὶ X* 
2 αὐτοῦ à pr. m. additum in X** | (65 αἱρεϑεὶς Hertlein | gv- 
λετῶν altero loco del. Herw | ἂν hic add. Cob, post διαγνοῖεν C 
9 ovrog δὴ Rauch | ἡλικίαν] ἐλπίδα vel δύναμιν Cont, ἣλι- 
κίας Markl | λέγων] ϑέλων Schottus, ἐλπίζων Francken | εἰς 
ζὑμῶν 7» τῶν Franz coll XII 30, ὑμετέρων {πολιτῶν τινα 
Dobr | ῃ καὶ Cont: ἣ καὶ X, δι’ ἣν καὶ Cob, ἣ .. . ἱκαγή 
Cont 4 x«axóv... χρόνῳ del. Kirchner 

15* 



δι 

“ι 

228 [ATXIOT] Or. 20. 

ἁμαρτήματα αὑτοῦ ἕνεχ᾽ ἂν ἔπραττε" τούτῳ δὲ τοιοῦ- 

τον οὐδὲν ἡμάρτητο. ὥστε αὑτοῦ ἕνεχα μισεῖν τὸ 
M δ c , ^ M e ^ ^ 9 

πλῆϑος τὸ ὑμέτερον. ἢ τῶν παίδων. ὁ μὲν γὰρ ἔν 

Σικελίᾳ ἦν. οἱ δ᾽ ἐν Βοιωτοῖς" ὥστε μηδὲ τούτων 

ἕνεκα ἑτέρας πολιτείας ἐπιϑυμῆσαν [διὰ τὰ πρόσϑεν 
ἁμαρτήματα]. xci κατηγοροῦσι μὲν αὐτοῦ ὡς πολλὰς 
E ^ z- 5 ὃ 4t δὲ ὃ H (eo ΤΌΣ ς 2 
ἀρχὰς ἦρξεν, ἀποδεῖξαι δὲ οὐδεὶς οἷός τέ ἐστιν ὡς οὐ 

καλῶς ἦρξεν. ἐγὼ δ᾽ ἡγοῦμαι οὐ τούτους ἀδικεῖν ἐν 

τοῖς πράγμασιν ἐκείνοις. ἀλλ᾿ εἴ τις ὀλίγας ἄρξας 

ἀρχὰς μὴ τὰ ἄριστα ἦρξε τῇ πόλει. οὐ γὰρ οἱ καλῶς 
ἄρχοντες προὐδίδοσαν τὴν πόλιν. ἀλλ᾽ oi μὴ δικαίως. 

οὗτος δὲ πρῶτον μὲν ἄρξας ἐν Θρωπῷ οὔτε προέδωκε s δὲ πρῶτον μὲν ἄρξας Qo 9 
3 c , , , M N (y , 

xci ἑτέραν πολιτείαν κατέστησε. τῶν ἄλλων CxCVvTOV, 

ὅσοι ἦρχον, χαταπροδόντων τὰ πράγματα. οἱ δ᾽ οὐχ 

ὑπέμειναν. καταγνόντες σφῶν αὐτῶν ἀδικεῖν. ὁ δὲ 

ἡγούμενος μηδὲν ἠδικηκέναι δίκην δίδωσι. καὶ τοὺς 

μὲν ἀδικοῦντας οἱ κατήγοροι δχκλέπτουσιν. ἀργύριον 

λαμβάνοντες" παρ᾽ ὧν δ᾽ ἂν μὴ κερδαίνωσιν, ἀδικοῦν- 

τας ἀποφαίνουσι. xci ὁμοίας τὰς κατηγορίας ποιοῦν- 

ται τῶν τὲ εἰπόντων γνώμην τινὰ ἐν τῇ βουλῇ καὶ 

αὑτοῦ (J| τῶν παίδων» ἕνεκ᾽ ἂν Marsl ἡμάρτητο Dobr: 
ἡμαρτηται X | ὥστε (3j» αὑτοῦ Rauch | ὑμέτερον. 7| τῶν παί- 
δων; ἀλλ᾽ ὃ μὲν Rauch | ὁ μὲν] ἐγὼ μὲν Halb | διὰ τὰ 
πρόσϑεν ἁμαρτήματα om. C, φμήϑ' αὑτοῦ διὰ Markl, 
{μηδὲ διὰ Hs 5 τούτους] τοὺς τοιούτους Rauch, sed. cf. 
5855. 8. 16. | £v τοῖς ΠΗ: μὲν rotg XE | st vig Oel» Herw, 
δ΄ τις (sits πολλὰς sive» P. Müller | καλῶς] πολλάκις Dobr 
6 Qoozo]| Ἰϑρεῷ Blass coll. Thuc. VIII 95 | καὶ... κατέστησε 
del. Hug, o)9' ἑτέραν Rauch, οὐδ᾽ ἑτέραν F. Müller, post 
προέδωκε lacunam indicat de Wilamowitz, qua memoria proelii 
Eretriensis interierit, sed cf. Diod. XIII 34. 36, ut suspiceris 
munus Oropium ad illam pugnam referri | post πράγματα Rs 
addit: οὔτε ἀπεδίδρασκε τὴν δίκην | oi δ᾽] o? Rauch 7 éx- 
χλέπουσιν X! | κερδαίνωσιν, (οὐδὲν) Rs | ὁμοίως Cob | τινὰ 
{μὴ ἐπιτηδείαν» Dobr, γνώμην ἐναντίαν τῇ βουλῇ Francken 
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τῶν μή. οὗτος δὲ οὐδὲ γνώμην οὐδεμίαν εἶπε περὶ 
τοῦ ὑμετέρου πλήϑους. ἐγὼ δ᾽ ἡγοῦμαι ἀξίους εἶναι 

τούτους μηδὲν πάσχειν ὑφ᾽ ὑμῶν καχόν. εἰ ὑμῖν μὲν 

εὖνοι ἦσαν. ἐχείνοις δὲ (oóx) ἀπηχϑάνοντο. τῶν 
γὰρ λεγόντων ἐναντία ἐχείνοις οἱ μὲν ἔφευγον οἱ δὲ 

ἀπέϑνησκον. ὥστ᾽ εἴ τις καὶ ἐβούλετο ἐναντιοῦσθαι 

ὑπὲρ ὑμῶν. τὸ δέος καὶ ὁ φόβος τῶν πεπονθότων 

ἀπέτρεπε πάντας. [ὥστε οἱ πολλοὶ πάντα ἐγίγνωσχον 

αὐτῶν" τοὺς μὲν γὰρ ἐξήλαυνον αὐτῶν. τοὺς δὲ ἀπε- 
^ κτίννυσαν.] οἱ δὲ ἐκείνων ἔμελλον ἀχροᾶσϑαι καὶ 

μηδὲν ἐπιβουλεύειν μηδὲ ἐξαγγέλλειν, τούτους ἂν καϑ- 

ίσταντο. ὥστε οὐκ ἂν ῥᾳδίως μετέστη ἂν ὑμῖν ἡ 

πολιτεία. οὔκουν δίκαιοί εἶσιν. ὧν ὑμῖν εὖνοι ἦσαν. 
τούτων δίκην διδόναι. δεινὸν δέ μοι Óoxci εἶναι. εἶ 

τοῖς εἰποῦσι περὶ τὸ πλῆϑος τὸ ὑμέτερον μὴ τὰ ἄρι- 

στα 0 μηδὲν εἰπὼν ταὐτὰ πείσεται. καὶ ἐν μὲν ἔβδο- 

μήκοντα ἕτεσιν οὐδὲν ἐξήμαρτεν εἰς δ ὑμᾶς, ἐν ὀκτὼ δ᾽ 

ἡμέραις; καὶ οἱ μὲν τὸν βίον ἅπαντα πονηροὶ ὄντες 

χρηστοὶ ἐν τῷ QUEUE “γεγένηνται. πείσαντες τοὺς 

κατηγόρους. o? δ᾽ ἀεὶ ὑμῖν χρηστοὶ ἦσαν, οὗτοι πονη- 

οὐδὲ] οὐδέποτε Rs | περὶ] κατὰ Rs, sed cf. Thuc. VIII 66 
8 εἰ ὑμῖν] ot ὑμῖν Tayl | οὐκ add Rs, μὴ Scheibe | καὶ ὁ 
φόνος τῶν Rs, τὸ δέος {τὸ τῶν κατηγόρων» καὶ Markl | πε- 
πονϑότων] κατηγόρων Kayser, χρατούντων one sed cf. 
XIX 4, And. I 7, Demosth. XXI 20. 24. 118. 13 '9 ὥστε 

. ἀπεκτίννυσαν del Herw, qui postea ἐς ΕΝ οὕτω δ᾽ 
οὐ πάνυ πολλοὶ ἐγίγνωσκον αὐτῶν κτλ. ἐγίγνωσκον) κατε- 
γίγνωσκον Cont, ἀπεγίγνωσκον Dobr, -συνεγίγνωσχον αὐτοῖς 
Francken | Gers πῶς οὐ ῥαδίως μετέστη ὑμῖν Rauch — 10 περὶ 
τοῦ zÀ. τοῦ bu. Rs, sed cf. Ar. Thesm. 307 | τὸ ὑμέτερον BUG CE 
πείσεται in X* a manu recentiore restituta | ἐξήμαρτον ΧΕΡῚ] 
ὑμᾶς ex ἡμᾶς ἃ pr. m. X?* | ἡμέραις: et πονηροί; X* Scheibe, 
ἡμέραις. et πονηροί. vulg | ἦσαν om. C Bekker | οὗτοι 
(vrov» Rs 

10 
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12 

13 

230 LATXIOT] Or. 20. 

Qoí; Καίτοι ἔν ys ταῖς πρότερον κατηγορίαις τά τε 

ἄλλα κατηγόρησαν ψευδῇ τοῦ πατρός. καὶ συγγενῆ 
, » - 3) » » , 

Φρύνιχον αὐτοῦ εἶναι ἔφησαν. καίτοι εἴ τις βούλεται, 

ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ μαρτυρησάτω ὡς ἀναγκαῖον ὄντα | 
3 N M vw 2 ^ X 

Φρυνίχῳ. ἀλλὰ γὰρ ψευδῆ κατηγόρουν. ἀλλὰ μὴν 

οὐδ᾽ ἐκ παιδείας φίλος ἣν αὐτῷ ὃ μὲν γὰρ ἐν ἀγρᾷ 
πένης ὧν ἐποίμαινεν. ὁ δὲ πατὴρ ἐν τῷ ἄστει ἐπαι- 

δεύετο. καὶ ἐπειδὴ ἀνὴρ ἐγένετο, ὃ μὲν ἐγεώργει. Ó 

' ἐλθὼν εἰς τὸ ἄστυ ἐσυκοφάντει, ὥστε μηδὲν ὁμολο- 

γεῖν τῷ τρόπῳ τῷ ἀλλήλων. καὶ ὅτ᾽ ἐξέτινε τῷ δη- 

μοσίῳ. οὐκ εἰσήνεγκεν αὐτῷ τὸ ἀργύριον" καίτοι ἐν 

τοῖς τοιούτοις μάλιστα δηλοῦσιν ob ἂν φίλοι ὦσιν. εἶ 

δ᾽ ἦν δημότης, οὐ δίκαιος διὰ τοῦτο βλάπτεσϑαί ἐστιν 
δ [4 M ^ c LE 3 » er Θ M 9 ὁ πατήρ. εἰ μὴ καὶ ὑμεῖς ἀδικεῖτε. ὅτι ὑμῶν ἐστι 

πολίτης. Πῶς δ᾽ ἄν {τιςΣ γένοιτο δημοτικώτερος. ἢ 

ὅστις ὑμῶν ψηφισαμένων πεντακισχιλίοις παραδοῦναι 

τὰ πράγματα καταλογεὺς ὧν ἐνακισχιλίους κατέλεξεν, 
er M DD / » - Y - 3 ,» € ἵνα μηδεὶς αὐτῷ διάφορος εἴη τῶν δημοτῶν, ἀλλ᾽ ἵνα 

τὸν μὲν βουλόμενον γράφοι. εἰ δέ τῷ μὴ οἱόν v εἴη, 

χαρίζοιτο. καίτοι οὐχ ov ἂν πλείους τοὺς πολίτας 

11 ys C: τε X, del. de Wilamowitz | Φρυνίχου αὐτὸν 
Scheibe | «v absvóij τοῦ πατρὸς item ab eadem manu restituta 
in ΧΕ | ἔφησαν X*: BOUE € | ὡς del. Rs, óg . .. κατη- 
γόρουν del. Dobr, sed cf. IV 5 | ἐκ παιδὸς Kayser | ἐν τῷ ἄστει 
est in Χ5 12 τὼ τρόπω τὼ C, quem plerique iniuria secuti 
sunt, tollitur enim pronominis vis reciproca, τὼ τρόπω ἀλλήλοιν 
Cob, sed cf. Thuc. IV 97 τὸ (ante &oy.) del. Rauch | μὴ καὶ 
€: καὶ μὴ X 13 τις addidi cf. Gebauer arg. 295 | ψη- 
φισαμένων cf. Thuc. VIII 67, Arist. resp. Ath. 29 | ἐνακοσι- 
ovg; Rauch | τῶν δημοτῶν del. Dobr, τῶν πολιτῶν Emperius, 
τῶν φυλετῶν hauch, sed cf. Xen. Mem. I2, 58, resp. Ath. 1,4 | 
yocqor Scheibe: γράφη X, ἐγγράφοι Dobr, sed cf. Xen. Cyr. 
IV 3, 21 | ro ἥδιον em Rs [ (ἐξαλείφων) χαρίξοιτο Rs τῷ δὲ 
μὴ (sc. βουλομένῳ) οἷός τ᾽ εἴη χαρίξεσϑαι Herw | πλείους τοὺς 
Dobr: πλείστους X, πλείους ΤῸ, (ἐξ ἐλαττόνων» πλείους Kayser 
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ποιῶσιν. οὗτοι καταλύουσι τὸν. δῆμον. ἀλλ᾽ οἱ ἂν ἐκ 
πλειόνων ἐλάττους. οὗτος δὲ οὔτε ὀμόσαι ἤϑελεν οὔτε 

καταλέγειν, ἀλλ᾽ αὐτὸν ἠνάγκαζον. ἐπιβολὰς ἐπιβάλ- 

λοντες καὶ ζημιοῦντες" ἐπεὶ δὲ ἠναγκάσϑη καὶ ὥμοσε 
τὸν ὕρχον, ὀκτὼ ἡμέρας εἰσελϑὼν εἰς τὸ βουλευτήριον 

ἐξέπλει εἰς ᾿Ερέτριαν. καὶ ἐδόκει ἐκεῖ τὴν ψυχὴν οὐ 
πονηρὸς εἶναι ἐν ταῖς ναυμαχίαις. καὶ τετρωμένος 
δεῦρ᾽ ἦλϑε. καὶ ἤδη μετεπεπτώκει τὰ πράγματα. καὶ 

οὗτος μὲν οὔτ᾽ εἰπὼν γνώμην οὐδεμίαν. οὔτε πλέον 
2 ' e M 2 ' τὶ ᾿ ΄ὔ 5. ΄ 
ὀχτὼ ἡμερῶν ἐλθὼν εἰς τὸ βουλευτήριον ὠφλε χρή- 

ματα τοσαῦτα᾽ | τῶν δ᾽ εἰπόντων ὑμῖν τἀναντία καὶ 
διὰ τέλους ἐν τῷ βουλευτηρίῳ ὄντων πολλοὶ ἀποπε- 

, X 3 M , , P) ? c -" 

φεύγασι. καὶ οὐ φϑονῶν τούτοις λεγῶ. ἀλλ ἡμᾶς 
QS o. VeE ᾿ ^ - , 7 A5 , ᾿ ἐλεῶν" οἱ μὲν γὰρ δοκοῦντες ἀδικεῖν ἐξῃτημένοι εἰσὶν 

ὑπὸ τῶν ὑμῖν προϑύμων ἐν τοῖς πράγμασι γενομέ- 

vov, οἱ δ᾽ ἠδικηκότες ἐκπριάμενοι τοὺς χατηγόρους 

οὐ δ᾽ ἔδοξαν ἀδικεῖν. πῶς ἂν οὖν οὐκ ἂν δεινὰ πά- 

σχοιμὲεν; xci χατηγοροῦσι μὲν τῶν τετρακοσίων. ὅτι 

ἦσαν κακοί" καίτοι ὑμεῖς αὐτοὶ πεισϑέντες ὑπὸ τού- 

τῶν παρέδοτε τοῖς πεντακισχιλίοις, καὶ εἶ αὐτοὶ τοσοῦ- 
τοι ὄντες ἐπείσϑητε. ἕνα ἕκαστον τῶν τετρακοσίων οὐ 

ΓΑ χρῆν πεισϑῆναι; ἀλλ᾽ οὐχ οὗτοι ἀδικοῦσιν. ἀλλ᾽ oi 

ὑμᾶς ἐξηπάτων καὶ κακῶς ἐποίουν. οὗτος δ᾽ ἐν πολ- 

14 καταλέγειν] εἰσελϑεῖν Bake | καὶ ξημιοῦντες del. 
Cob | καὶ ἤδη] ἐπεὶ ἤδη Sluiter 1ὅ δοκοῦντες 80. τοῖς ἐν 
τῇ πόλει | ἠδικηκότες del. Hirschig | οὐδ᾽ Dobr: οὐδὲν X | 
ἂν priore loco del. Markl, altero P. Müller | 8 13—15 ἀδικεῖν 
Kirchner transponit ante 8 3, 8 13 — 15 pone 8 6 collocat 
Albrecht 16 ὑμεῖς αὐτοὶ] ὑμεῖς αὑτοὺς Markl, ὑμᾶς «v- 
τοὺς Emperius | ζὑμᾶς παρέδοτε Rs, τοῖς πεντ. (τὰ πράγματα 
Dobr, sed cf. 8 6 ὑμέμειναν, 12 ἐξέτινε | καὶ εἰ] εἰ ab ead. man. 
superscriptum in X, καὶ οἷς Markl | τοσοῦτοι à pr. m. ex τοι- 
οὔτοι X* | χρῆν Markl: χρὴ X | £v del. de Wilanowitz 

14 

15 

16 
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232 [ATXIOT] Or. 20, 

λοῖς δηλοῖ ὑμῖν {εὐνοῶν xci» Ott, εἴ πέρ TL νεωτερί- 

few ἐβούλετο εἰς τὸ ὑμέτερον πλῆϑος. οὐκ ἄν ποτ᾽ 

ἐν ὀκτὼ ἡμέραις. εἰσελϑὼν εἰς τὸ βουλευτήριον. ᾧχετο 
ἐχπλέων. ἀλλ᾽ εἴποι ἄν τις ὅτι κερδαίνειν ἐπιϑυμῶν 
ἐξέπλευσεν. ὥσπερ ἕνιοι ἥρπαζον χαὶ ἔφερον. οὐδεὶς 
τοίνυν ἂν εἴποι ὁτιοῦν ὡς τῶν ὑμετέρων ἔχει. ἀλλὰ 
πάντα μᾶλλον κατηγοροῦσιν ἢ εἰς τὴν ἀρχήν. καὶ οἱ 
κατήγοροι τότε μὲν οὐδαμῇ εὖνοι ὄντες ἐφαίνοντο τῷ 

δήμῳ οὐδὲ ἐβοήϑουν: νῦν δὲ ἡνίκα αὐτὸς ἑαυτῷ εὐ- 
νούστατός ἐστιν ὁ δῆμος. βοηϑοῦσι τῷ μὲν ὀνόματι 

ὑμῖν. τῷ δὲ ἔργῳ σφίσιν αὐτοῖς. καὶ μὴ ϑαυμάζξετε. 

ὦ ἄνδρες δικασταί, ὅτι τοσαῦτα ὧφλε χρήματα. ἔρη- 
μον γὰρ αὐτὸν λαβόντες [αὐτοῦ τὲ καὶ] ἡμῶν κατη- 

γοροῦντες εἷλον. τῷ μὲν γὰρ οὐδ᾽ εἴ τις εἶχε μαρ- 
τυρίαν. εἶχε μαρτυρεῖν διὰ τὸ δέος τὸ ἱτῶν κατηγόρων. 

τοῖς δὲ καὶ τὰ ψευδῆ δεδοικότες ἐμαρτύρουν. ἢ δεινά 
γ᾽ ἂν πάϑοιμεν. ὦ ἄνδρες δικασταί. εἰ τοὺς μὲν οὐχ 
οἵους τε ὄντας ἐξάρνους εἶναι μὴ οὐ χρήματα ἔχειν 

εὐνοῶν καὶ add. P. Müller, εὐνοῶν (vel εὔνους à») ὃς 
καὶ) εἴ Kayser, οἷος ἦν, ὃς εἴ Rauch | [ἐν] ὀχτὼ ἡμέρας de 
Wilamowitz | si δεχϑὼν εἰς τὸ f. aut ad aut ante ἐν ὀκτὼ 
ponit Dobr 11 ἔνιοι (οἵδ Markl | ἥρπαζον] τοὺς ξένους 
ἤγον hs, ἦγον Herw | ὁτιοῦν ὡς scripsi: tig ὕπως ΧΕ, ὅπως 
τι O, τι ὕπως vel ὅ τί πως Scheibe | ἀλλ᾽ «εἰς πάντα Rs, sed 
ef. XIX 60 18 ὦφλε C: agas X | ἔρημον ex ἐρήμην a 
prm ἐρήμην γὰρ αὐτῷ λαχόντες Tayl, sed cf. 8. 14. 22, 
XXXIV 5 | αὐτοῦ τε καὶ delevi, αὐτοῦ... κατηγοροῦντες 
del. Halb | εἶχε μαρτυρίαν, εἶχε μαρτυρεῖν] εἶχε μαρτυ- 
ρίαν, ἐτόλμα μαρτυρεῖν Markl, εἶχε μαρτυρίαν, ἐτόλμησε Rs, εἰχὲ 
μαρτυρίαν, τἀληϑὴ ἐτόλμα Dobr, εἶχε μαρτυρίαν ἐμαρτύρει Franz, 
εἶχε μαρτυρίαν, ἤϑελε μαρτυρεῖν Rauch, εἶχεν, ἐμαρτύρει Baiter, 
εἶχεν, ἠνείχετο μαρτυρεῖν Sauppe post Funkhánelium, εἶχε μαρ- 
τυρεῖν, ἐμαρτύρει Scheibe, sed cf. IV 4, VII 21 | {μηδὲν» δε- 
δοικότες hs 19 ἦ ΧΕ; ἢ vulg | γ᾽ ἂν] Steph: ἄγαν X, τὰν 
de Wilamowitz 
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ὑμῶν. τούτους μὲν ἀφεῖτε ἀνδρὶ ἐξαιτουμένῳ. ἡμῖν δὲ 
αὐτοῖς τὲ προϑύμοις γεγενημένοις περὶ τὸ πλῆϑος τὸ 

ὑμέτερον. καὶ τοῦ πατρὸς οὐδὲν ὑμᾶς ἠδικηκότος. οὐ 

χαριεῖσϑε. καὶ εἰ μὲν ξένος τις ἐλϑὼν ὑμᾶς ἢ χρή- 
ματα ἤτει ἢ εὐεργέτης ἀναγραφῆναι ἠξίου. ἔδοτε ἂν 

αὐτῷ" ἡμῖν δὲ οὐ δώσετε ἡμᾶς αὐτοὺς ἐπιτίμους ὑμῖν 

γενέσϑαι; εἰ δέ τινες κακόνοι ἐγένοντο εἰς τὰ ὑμέτερα 

πράγματα ἢ γνώμην μὴ ἐπιτηδείαν εἶπον. οὐχ oi 

ἀπόντες τούτων αἴτεοί εἶσιν. ἐπεὶ καὶ τοὺς παρόντας 

ὑμεῖς ἀπελύσατε. οὐδὲ γὰρ εἴ τις τῶν ἐνθάδε μὴ τὰ 

ἄριστα λέγων πείϑει ὑμᾶς, οὐχ ὑμεῖς ἔστε αἴτιοι, ἀλλ᾽ 

ὁ ἐξαπατῶν ὑμᾶς. ἐκεῖνοι δὲ σφῶν αὐτῶν προκατα- 

γνόντες ἀδιχεῖν οἴχονται. | ἵνα μὴ δοῖεν δίκην" καὶ εἴ 

τινες ἄλλοι ἀδικοῦσιν. ἧττον μὲν éxe(vov, ἀδικοῦσι 

δέ. τὸ δέος αὐτοὺς ποιεῖ τό τὲ ὑμέτερον χαὶ τὸ τῶν 

κατηγόρων μὴ ἐπιδημεῖν ἀλλὰ στρατεύεσϑαι. ἵνα ἢ 

ὑμᾶς πραοτέρους ποιῶσιν ἢ τούτους πείϑωσιν. οὗτος 

δὲ ὑμῖν δίχην δέδωκεν. οὐδὲν ὑμᾶς ἀδικῶν. εὐϑὺς 
μετὰ τὰ πράγματα. ὅτε ὑμεῖς τε μάλιστα ἐμέμνησϑε 

τῶν γενομένων καὶ οὗτος ἐλεγχϑήσεσθαι ἔμελλε. πι- 

στεύων αὑτῷ μηδὲν ἡμαρτῆσϑαι ἀλλ᾽ ἀγωνιεῖσϑαι εὖ 
μετὰ τοῦ δικαίου. ὡς δ᾽ ἦν δημοτικός. ἐγὼ ὑμῖν ἀπο- 

δείξω. πρῶτον μὲν γὰρ ὅσων οὐδεμιᾶς στρατείας 

ἀφεῖτε Dobr: ἀφῆτε Χ ] ἀνδρὶ (φστρατηγῷ» Rs, c. 
{πονηρῷ Kayser, ἀ. «τῷ τυχόντι vel παντὶ) Herw, sed ef. 
XII 52 | τοῦ ante πατρὸς del. Francken | ἐλϑὼν (ὡς εὖ 
πονήσας) Rauch | ἐδίδοτε ἂν Frb | αὐτοὺς] αὖϑις Rs, ἀστοὺς 
vel πολίτας ὄντας Scheibe, εὔνους ὄντας Rauch, οὖσιν ἀστοῖς 
Gebauer, quod post ἡμῖν δὲ ponere mavult, δώσετε τοιούτους 
περὶ ὑμᾶς ὄντας Kayser ὑμῖν del. Dobr, «(ἐν ὑμῖν Rs 
20 ἀπόντες Tayl: ἅπαντες Χ 22 πράγματα (έἔπανεῖ- 
9or» Rs 28 ὕσων φ(ἐστρατεύσασϑε) Hs, ἁπασῶν Steph, 
πασῶν Hertlein, del. Cont, ὅσον Scaliger, ὅσον οὐ Scheibe, 
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ἀπελείφϑη, ἀλλ᾽ ἐστρατεύετο. ὡς συνειδότες ἂν εἴποιεν 

οἱ δημόται" καὶ ἐξὸν αὐτῷ τὴν οὐσίαν ἀφανῆ κατα- 

στήσαντι μηδὲν ὑμᾶς ὠφελεῖν. εἵλετο μᾶλλον συνει- 

δέναι ὑμᾶς, ἵν᾽. εἰ καὶ βούλοιτο χακὸς εἶναι, μὴ ἐξείη 
αὐτῷ, ἀλλ᾽ εἰσφέροι τὲ τὰς εἰσφορὰς xci λῃτουργοίη. 
χαὶ ἡμᾶς παρεσχεύασεν. ὡς ἂν τῇ πόλει ὠφελιμώτατοι 
εἴημεν. καὶ ἐμὲ μὲν εἰς Σικελίαν ἐξέπεμψεν, ὑμῖν δ᾽ 
οὐχ ἦν....-. ὥστ᾽ εἰδέναι τοὺς ἱππέας, οἷος ἦν τὴν ψυχήν, 

ἕως τὸ στρατόπεδον σῶν qv: ἐπειδὴ δὲ διεφϑάρη καὶ 
ἀνεσώϑην εἰς Κατάνην. ἐλῃζόμην ὁδρμώμενος ἐντεῦ- 

ev x«i τοὺς πολεμίους χακῶς ἐποίουν. ὥστε τῇ ϑεῷ 

τε τὰς δεχάτας ἐξαιρεθῆναι πλέον ἢ τριάκοντα μνᾶς 

χαὶ τοῖς στρατιώταις εἷς σωτηρίαν, ὅσοι ἐν τοῖς πολε- 

μίοις ἦσαν. καὶ ἐπειδὴ Καταναῖοι ἠνάγκαζον ὃπλι- 

τεύειν. ὡπλίτευον καὶ οὐδενὸς οὐδ᾽ ἐνταῦϑα χιν- 

δύνου ἀπελειπόμην, ὥστ᾽ εἰδέναι ἅπαντας οἷος ἦν τὴν 

ψυχὴν. ἱππεύων τε χαὶ ὁπλιτεύων. (ὧν» ὑμῖν τοὺς 
μάρτυρας παρέξομαι. 

ΜΑΡΤΎΡΕΣ. 

ὅσων (ἔδει) Rauch, νέος ὧν Dobr, sed ὅσων exclamantis esse 
videtur | EE Xk | ἀλλ᾽ ἐστρατεύετο del. Herw | ἐξείη 
Dobr: ἐξῇ X | εἰσφέρη ΧΕ | ἡμᾶς ex ὑμᾶς ἃ pr. m. X* 
24 ἐμὲ uiv (ἱππεύσανταΣ Herw | lacunam indicavit Markl, 
ἄχρηστος supplet Kayser, ἀνδρειότερος στρατιώτης Frünkel, 
ἀνωφελὴς ἐκεῖ Herw, οὐκ ἦν πως εἰδέναι [τοὺς ἱππέας] Rs, οὐκ 
ἦν ὥστ᾽ εἰδέναι {πλὴν. τοὺς Rauch | σῶν C: σῶον X | ἀνεσώ- 
ὅϑην C: ἀνεσώϑη X cf. Thuc. VII 85. Paus. VII 16. 3. 5 
ἐλῃξόμην Cont: ἠλπιξόμην X | τὰς] εἰς Tayl | «τὰ» εἰς σω- 
τηρίαν Markl, {περιεῖναι εἰς Rs, {τὰ ἴσα εἰς Dobr, {τὸ 
ἴσον» τοῖς 6ro. Halb, sed cf. 8 1 ἐργάσαιντο, 5 προὐδίδοσαν, 
18 καταλύουσι, 14 ἤϑελε etc. ἐπὶ τοῖς Cob  ἠνάγκαξον 
cf. Diod. XIII 56 | ὁπλιτεύειν, ὡπλίτευον P. Müller: ἱπ- 
πεύειν ἵππευον X, ἱππεύειν O Tur, ὁπλιτεύειν Foertsch, ἵἴπ- 
πευον de Wilamowitz ὧν add. Steph | τοὺς (ἱππέας μάρ- 
τυρας Rs | titdlum in margine habet X* spatio exiguo in 
contextu relicto 
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᾿Δκηχόατε uiv τῶν μαρτύρων. ὦ ἄνδρες δικασταί" 

οἷος δ᾽ εἰμὶ περὶ τὸ ὑμέτερον πλῆϑος, ἐγὼ ὑμῖν ἀπο- 

δείξω. ἀφιχομένου γὰρ ἐκεῖσε Συραχουσίου ὕρχιον 

ἔχοντος χαὶ ἑτοίμου ὄντος ὁρχοῦν xci προσιόντος 
πρὸς ἕνα ἕκαστον τῶν ἐχεῖ ὄντων. ἀντεῖπον εὐϑὺς 

αὐτῷ. καὶ ἐλθὼν ὡς Τυδέα διηγούμην ταῦτα, καὶ 

σύλλογον ἐποίει. καὶ λόγοι οὐκ ὀλίγοι ἦσαν. ὧν δ᾽ 

οὖν ἐγὼ εἶπον, καλῶ μάρτυρας. 

ΜΑΡΤΎΡΕΣ. 

Σκχέψασϑε δὴ x«i τοῦ πατρὺς τὴν ἐπιστολήν. ἣν 

ἔδωκεν ἀποδοῦναι ἐμοί. πότερα τῷ ὑμετέρῳ πλήϑει 

ἀγαϑὰ ἐνῆν ἢ οὔ. τά τε γὰρ οἰχεῖα ἐνεγέγραπτο. 
EE ei T »" N 9 , er , 

καὶ ἔτι. ὁτὲ χαλῶς ἔχοι τὰ ἕν Σικελίᾳ. ἥκειν. καίτοι 
2 ΝΕ ἐν , 1 - 9 ΡΥ M4 3 ? M EA ταὐτὰ ὑμῖν συνέφερε καὶ roig ἐχεῖ᾽ ὥστ᾽ si μὴ εὔνους 

ἣν τῇ πόλει xci ὑμῖν, οὐκ ἄν ποτὲ τοιαῦτα ἐπέστελλεν. 
2 Ν ᾿ ' * E) ' ' , e , 

4λλὰ μὴν καὶ τὸν ἀδελφὸν τὸν νεώτατον. οἷος εἰς 
c M 9 2 ' 9 M Ἁ ὑμᾶς ἐστιν. ἐγὼ ἀποδείξω. χαταδρομῆς γὰρ γενομένης 

- , [A ? , 2 LS e [e , τῶν φυγάδων. (ot» οὐ μόνον ἐνθάδε ὅ τι οἷοί τ 

ἦσαν χακὸν εἰργάξοντο, ἀλλὰ xci ἀπὸ τοῦ τείχους 
E NS. (T 9 , 9 -" LA [4 , 
ἔφερον καὶ ἦγον ὑμᾶς, ἐξελάσας ἐκ τῶν ἄλλων ἱππέων 

ἕνα ἀπέκτεινεν. ὧν ὑμῖν αὐτοὺς μάρτυρας τοὺς παρα- 
γενομένους παρέξομαι. 

26 Τυδέα cf. Xen. Hell. II 1, 16, T. {τὸν στρατηγὸν» vel 
pagi nomen desiderat Frünkel | ἀντεῖπεν ΧΡ | σύλλογον 
secundum Dobraeum Cob: συλλογὴν X | δ᾽ post ὧν om. Cob | 
(rovs) μάρτυρας Schoemann, κάλει τοὺς u. Rauch, κάλει uot 
up. Herw 321 ἀποδοῦναί μοι C. Tur, ante has voces Rs nomen 
eius desiderat, qui litteras perfert | ἀγαϑὸς C. Tur, εὔνους 
Dobr, ἀγαϑοῦ Markl, ἀγαϑὴ Auger | ἐνῆν Francken: ἦν X | 
οὐ {τὰ ἐγγεγραμμέναΣ Rs | ἀνεγέγραπτο X! | ταὐτὰ Tayl: 
ταῦτα X* | ὑμῖν {τε Markl 98 oi add. Tayl | ἕνα {τῶν 
v» Francken, sed recte Rs subaudit τῶν φυγάδων, cf. Xen. 
ΠΠῸῚΠῚ᾿ 1515833 

26 

27 

28 
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ΜΑΡΤΎΡΕΣ. 

Τὸν δὲ πρεσβύτατον ἀδελφὸν αὐτοὶ οἱ συστρα- 

τευόμενοι ἴσασι {καὶ οἵτινες ἐνθάδε ὄντες ἦτε ἐν 
᾿Ελλησπόντῳ, ὥστε νομίζειν μηδενὸς ἥττον᾽ εἶναι ἀν- 

ϑοώπων τὴν ψυχήν. Καί μοι ἀνάβητε δεῦρο. 

(MAPTYPEZ.) 

Πῶς oov οὐ χρὴ χάριν παρ᾽ ὑμῶν ἀπολαμβάνειν. 

εἰ τοιοῦτοί ἐσμεν; (ἢ) ὧν μὲν ὃ πατὴρ διαβέβληται 
εἷς ὑμᾶς. δικαίως τούτων δεῖ ἡμᾶς ἕνεκα ἀπολέσϑαι, 

[δι] ὧν δὲ πρόϑυμοι εἰς τὴν πόλιν γεγενήμεθα. μη- 

δεμίαν ὠφέλειαν γενέσθαι; ἀλλ᾽ οὐ δίκαιον. ἀλλ᾽ εἶ 

διὰ τὴν τούτου διαβολὴν δεῖ ἡμᾶς πάσχειν. δίκαιοί 

ἐσμὲν διὰ τὴν ἡμετέραν προϑυμίαν τοῦτόν τε σῶσαι 

καὶ ἡμᾶς. οὐ γὰρ δὴ ἡμεῖς χρημάτων ys ἕνεκα. ἵνα 

λάβοιμεν, εὖ ὑμᾶς ἐποιοῦμεν, ἀλλ᾽ ἵνα, εἴ ποτὲ κίνδυ- 

vog εἴη ἡμῖν. ἐξαιτούμενοι παρ᾽ ὑμῶν τὴν ἀξίαν χάριν 

ἀπολάβοιμεν. χρὴ δὲ ὑμᾶς χαὶ τῶν ἄλλων ἕνεχα τοι- 

oUrovg εἶναι. γιγνώσχοντας ὅτι. ἐάν τις πρόϑυμος εἰς 

ὑμᾶς 5, οὐ μόνον ἡμᾶς ὠφελήσετε" ἡμῶν μὲν γὰρ καὶ 

29 πρεσβύτερον Blass αὐτοὶ] οὗτοι de Wilamowitz, 
αὐτοί το Schottus | ἴσα σι} ἴστε Francken, ἐπίστασϑε (οἷος 
ἦν) Rauch, ἴσασιν X καὶ add. Scheibe, καὶ ὑμῶν Schottus | 
ἐνθάδε ὄντες) μετὰ Λέοντος de Wilamowitz | ot vs £v9. 
ὄντες οἵ τε ἐν 'EAA. Rs | ἦτε] εἴτε X* | ἧττον Steph: ἧττον 
X* | titulum add. C 30 ἢ add. Rs, ἀλλ᾽ add. C | ὑμᾶς οὐ 
δικαίως (C) Tur, ὑμ. ἀδίκως Markl, sed non opus cf. XXVII 8 
δι del. Dobr | ὧν δὲ (o?rol) Herw | μηδεμίαν (ἡμῖν) Herw 
τι addunt post εἰ West, post δεῖ Sauppe, post ἡμᾶς de Wila- 
mowitz, post πάσχειν Scheibe | ἡμᾶς (xexóg» Auger | διά 
{γεδ τὴν Herw 31 δὴ Dobr: ἂν X, del. Tur | ἵνα λάβοι- 
μεν del. Cob, sed cf. I 4, ἵνα (δωρεὰν Halb | εἴη, ἡμᾶς ἕξαιτ. 
Kayser, sed cf. 8 19, XXX 31 | £x» . . . 7j post ἕνεκα transpon. 
Markl, del. Dobr | {δι ἡμᾶς ὠφελήσεσϑε Francken, ἡμᾶς 
ἐλεήσετε Rauch 
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πρὶν δεηϑῆναι πεπείρασϑε. οἷοί ἐσμεν εἰς ὑμᾶς" τοὺς 

δὲ ἄλλους προθυμοτέρους ποιήσετε. xcv ἀξίαν χαρι- 

ξόμενοι, ὅσ᾽ ἄν τις ὑμᾶς εὖ ποιῇ. καὶ μηδαμῶς τοῖς 
λέγουσι βεβαιώσητε | λόγον τὸν πάντων πονηρότα- 

τον" λέγεται γὰρ τοὺς κακῶς πεπονϑότας μεμνῆσϑαι 

μᾶλλον ἢ τοὺς εὖ. τίς γὰρ ἔτι ἐθελήσει χρηστὸς εἶ- 
ναι. εἰ ἡττηϑήσονται τῶν χαχῶς ὑμᾶς ποιούντων οἱ 

εὖ ποιοῦντες; ἔχει δ᾽ ὑμῖν, ὦ ἄνδρες δικασταί, οὕτως. 
περὶ ἡμῶν γάρ ἔστι ψῆφος ὑμῖν. καὶ οὐ περὶ χρημά- 

τῶν. ἕως μὲν γὰρ εἰρήνη. ἣν ἡμῖν φανερὰ οὐσία, καὶ : 

ἣν ὃ πατὴρ ἀγαϑὸς γεωργός" ἐπειδὴ δὲ εἰσέβαλον οἱ 
, , , 3 ΄, [94 3 €. πολέμιοι. πάντων τούτων ἑἐστερήϑημεν. ὥστε αὐτῶν 

τούτων ἕνεχα πρόϑυμοι ἦμεν εἰς ὑμᾶς. εἰδότες ὅτι 
΄ὔ M e - , »r , ? » 3 * M χρήματα μὲν ἡμῖν οὐκ εἴη πόϑεν ἐχτίσομεν. αὐτοὶ δὲ 

πρόϑυμοι ὕντες εἰς ὑμᾶς ἀξιοῦμεν εὑρίσκεσϑαι χάριν. 

καίτοι ὁρῶμέν γ᾽ ὑμᾶς. ὦ ἄνδρες δικασταί, ἐάν τις 
» e M 3 , , a 3 , παῖδας αὑτοῦ ἀναβιβασάμενος κλαίῃ καὶ ÓAogUgnra, 

τούς τὲ παῖδως δι᾽ αὐτὸν εἰ ἀτιμωϑήσονται ἐλεοῦν- 

τας. καὶ ἀφιέντας τὰς τῶν πατέρων ἁμαρτίας διὰ τοὺς 
“ἈΝ τι N » N 9 * HJ M ς 

παῖδας. οὺς οὔπω ἴστε εἶτε ἀγαϑοὶ εἴτε κακοὶ ἡβήσαντες 

γενήσονται ἡμᾶς δ᾽ ἴστε ὅτι πρόϑυμοι γεγενήμεθα 

ἡμῶν μὲν... εἰς ὑμᾶς per parenthesin post ἄλλους transpon. 
Markl| ὅσ᾽ ἂν Rs: ὃς ἂν X cf. Demosth. I 11, ὕταν Dobr, ὃς 
ἄν τι ὑμᾶς Frb 32 λόγον τὸν Markl: λεγόντων Χ, λόγον 
τῶν secundum Marklandum Rs | γὰρ ὑμᾶς κακῶς vel γὰρ τοὺς 
(Ἀϑηναίους» καχῶρ. -. ἢ [rove] εὖ Francken | ϑελήσει X | 
ὑμᾶς ἃ pr m. ex ἡμᾶς X' | οὕτως X! | ἐστιν m» w. Dobr 
33 εἰρήνη, ἦν sic distinxit Rs. An. Π 84, cf. [VI] 23, Demosth. 
XIX 262 | ἡμῖν] ἦν μὲν Scal, (ἦν) ἡμῖν Rs, (ἔμεινεν 
ἡμῖν (ἡ Rauch, 7 μὲν Emperius, ἡμῖν (ἦν. EE {(ὴ 
οὐσία Cob | ἦμεν scripsi: ἐσμὲν X | εἰδότας Kayser | εἴη] 
ἔστι Cob, ( àv» εἴη Markl | ὁπόϑεν Cob | ἐκτίσωμεν Scheibe | 
ἀξιοῦμεν) cf. XII 38. 88. XIII 85, ἀξιούμεϑα, Scheibe, ἀξιοί 
ἐσμεν Cob 94 0v αὐτὸν Hirschig: χαὶ αὐτὸν X 

94 
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c - " Χ , 3 ^ € p er tig ὑμᾶς. καὶ τὸν πατέρα οὐδὲν ἡμαρτηκότα. ὥστε 
πολλῷ δικαιότεροί ἐστε. ὧν πεπείρασϑε, τούτοις χαρί- 

4 

σασϑαι. ἢ oUg ovx ἴστε ὁποῖοί τινες ἔσονται. πεπόν- 

ϑαμεν δὲ τοὐναντίον τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις. οἱ μὲν 

γὰρ ἄλλοι τοὺς παῖδας παραστησάμενοι ἐξαιτοῦνται 

ὑμᾶς. ἡμεῖς δὲ τὸν πατέρα τουτονὶ [καὶ ἡμᾶς] ἐξαι- 
τούμεϑα. μὴ ἡμᾶς ἀντὶ μὲν ἐπιτίμων ἀτίμους ποιήσητε, 

ἀντὶ δὲ πολιτῶν ἀπόλιδας. ἀλλὰ ἐλεήσατε καὶ τὸν 

πατέρα γέροντα ὄντα καὶ ἡμᾶς. εἰ δὲ ἡμᾶς ἀδίκως 
2 - x ^ Cr (C co , "oe - ἀπολεῖτε. πῶς ἢ οὗτος ἡμῖν ἡδέως συνέσται ἢ ἡμεῖς 
3 7 9 Y 3 € E/4 c E 9 , M ἀλλήλοις ἔν τῷ αὐτῷ, ὄντες ὑμῶν τὲ ἀνάξιοι καὶ 

τῆς πόλεως; ἀλλ᾽ ὑμῶν δεόμεϑα τρεῖς ὄντες ἐᾶσαι 
ς - 43 , , , 3 e M 

ἡμᾶς ἔτι προϑυμοτέρους γενέσϑαι. δεόμεθα ovv ὑμῶν 
»! LÀ [y , 9 M δ , er N πρὸς τῶν ὑπαρχόντων ἀγαϑῶν ἕχάστῳ. Oro μὲν si- 

Giv ὑεῖς. τούτων ἕνεκα ἐλεῆσαι. ὅστις {δ᾽ ἡμῖν ἣλι- 
κιώτης τυγχάνει. διὰ τὸν πατέρα ἐλεήσαντας ἀπο- 

ψηφίσασϑαι" καὶ μὴ ἡμᾶς βουλομένους εὖ ποιεῖν τὴν 

πόλιν ὑμεῖς κωλύσητε. δεινὰ δ᾽ ἂν πάϑοιμεν. εἶ 

ὑπὸ τῶν πολεμίων μὲν ἐσώϑημεν. οὺὃς εἰκὸς ἦν δια- 

κωλύειν μὴ σῴξεσϑαι. παρ᾽ ὑμῶν δὲ μηδὲ εὑρησό- 

μεϑα τὸ σωϑῆναι. 

39 ὑμᾶς] cf. XIV 16, σφᾶς Scheibe, del Kayser | καὶ 
ἡμᾶς del. Kayser, δι΄ ἡμᾶς Rauch, καὶ del. Francken (ad τὸν 
πατέρα subaudi παραστησάμενοι) | ἐν τῷ αὐτῷ del. Cob | πα- 
ϑόντες (πεπονϑότες Cob) ὑμῶν τε ἀνάξια Francken 36 δ᾽ 
add. Steph | Ko τυγχάνει Franz | διὰ τὸν πατέρα 
scripsi: ἢ τῷ πατρὶ X, ἢ τῷ 7. (τὴν ἡλικίαν)» Rs, ὧν, τὸν πα- 
τέρα Halb | ἐλεήσαντες ἀποψηφίσασϑε Seal | ὑπὸ τῶν cf. 
8 26 | μηδὲ... τὸ Dobr: μηδὲν. . τοῦ X, τοῦ σωϑῆναι 
«ἄξιον» Rs, εὑρησόμεϑα κωλυϑῆναι ? Emperius | post ὑμῶν δὲ 
Dobr addit.: οὺς εἰκὸς ἡμῖν τῆς προϑυμίας χάριν εἰδέναι. 
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21. 

AIIOAOT IA ASPOAOKIAZ AIIAPAZHMOX. 

Περὶ uiv τῶν κατηγορημένων, ὦ ἄνδρες δικασταί, 1 

ἱκανῶς ὑμῖν ἀποδέδεικται" ἀκοῦσαι δὲ καὶ περὶ τῶν 
ἄλλων ὑμᾶς ἀξιῶ. ἵν᾽ ἐπίστησϑε περὶ οἴου τινὸς 

ὕντος ἐμοῦ ψηφιεῖσϑε. ἐγὼ γὰρ ἐδοκιμάσϑην uiv 
ἐπὶ Θεοπόμπου ἄρχοντος, καταστὰς δὲ χορηγὸς τρα- | 110 

γῳδοῖς ἀνήλωσα τριάκοντα μνᾶς καὶ τρίτῳ μηνὶ Θαρ- 

γηλίοις νικήσας ἀνδρικῷ χορῷ δισχιλίας δραχμάς. ἐπὶ 

δὲ Γλαυκίππου ἄρχοντος εἰς πυρριχιστὰς lleve- Ϊ «10,9 

ϑηναίοις τοῖς μεγάλοις ὀκτακοσίας. ἔτι δ᾽ ἀνδράσι 2 

χορηγῶν εἰς Ζιονύσια ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἄρχοντος ἐνίκησα, 
καὶ ἀνήλωσα σὺν τῇ τοῦ τρίποδος ἀναϑέσει πεντακι- 

σχιλίας δραχμάς. καὶ ἐπὶ Ζ΄ιοκλέους Παναϑηναίοις | 1098 

τοῖς μικροῖς κυκλίῳ χορῷ τριακοσίας. τὸν δὲ μεταξὺ 

χρόνον ἐτριηράρχουν ἑπτὰ ἔτη. καὶ ξξ τάλαντα ἀνή- 
λῶδσα. καὶ τοσαύτας δαπάνας δαπανώμενος. καὶ xc 3 

ἡμέραν ὑπὲρ ὑμῶν κινδυνεύων καὶ ἀποδημῶν. ὅμως 

εἰσφορὰς τὴν μὲν τριάκοντα μνᾶς τὴν δὲ τετρακισ- 
χιλίας δραχμὰς εἰδσενήνοχα. ἐπειδὴ δὲ κατέπλευσα 
ἐπὶ ᾿“λεξίου ἄρχοντος. εὐθὺς ἐγυμνασιάρχουν εἰς [4054 

Προμήϑεια. καὶ ἐνίκων ἀναλώσας δώδεκα μνᾶς. καὶ 4 

| ὕστερον κατέστην χορηγὸς παιδικῷ χορῷ καὶ ἀνήλωσα 

Or. XXI. ἀπαράσσημος Χ", sed recte in indice, vocem del. 
Tayl. ἀπολογία τῆς δωροδοκίας Suid. s. τέως. Partem priorem 
deesse apparet. 

1 οἵου Markl: ὅτου X*  πυριχιστὰς Χἧ' 2 κυκλίῳ Tayl: 
xvxAwuxG X, cf. Aesch. I 10, III 232, Ar. Ran. 366, Nub. 333, 
Plat. Axioch. 3711 3 εἰσφορὰς Markl: εἰσφορὰν X, (δὶς) 
εἰσφορὼν Pluygers 
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4032 πλέον ἢ πεντεκαίδεκα μνᾶς. ἐπὶ δὲ Εὐκλείδου ἄρ- 

-1 

' Nm M , 2 

χοντος χωμῳδοῖς χορηγῶν Κηφισοδώρῳ ἐνίχων. xci 

ἀνήλωσα σὺν τῇ τῆς σχευῆς ἀναϑέσει ἕχκαίδεκα μνᾶς. 

χαὶ Παναϑηναίοις τοῖς μιχροῖς ἐχορήγουν πυρριχι- 

σταῖς ἀγενείοις,. καὶ ἀνήλωσα ἑπτὰ μνᾶς. νενίχηκα δὲ 
/ M e Uu 2A , , 

τριήρει μὲν ἁμιλλώμενος ἐπὶ Zovvío, ἀναλώσας πεν- 

τεχαίδεχα μνᾶς" χωρὶς δὲ ἀρχιϑεωρίας x«l ἀρρηφορίας 

x«i ἄλλα τοιαῦτα. εἰς ἃ ἐμοὶ δεδαπάνηται πλέον ἢ 
, - 1 , τ , ὁ S) ΄ 

τριάκοντα μναῖ. xci τούτων ὧν κατέλεξα. εἰ ἐβουλό- 

μὴν κατὰ τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ νόμῳ λῃτουργεῖν, οὐδ᾽ 

ἂν τὸ τέταρτον μέρος ἀνήλωσα. τὸν δὲ χρόνον ὃν 

ἐτριηράρχουν. 3 ναῦς ἄριστά μοι ἔπλει παντὸς τοῦ 

στρατοπέδου. τεχμήριον δὲ τούτου ὑμῖν μέγιστον 

ἐρῶ. πρῶτον μὲν γὰρ ᾿4λκιβιάδης. ὃν ἐγὼ περὶ πολ- 

λοῦ ἂν ἐποιησάμην μὴ συμπλεῖν μοι. οὔτε φίλος ὧν 
- | " 1j i 7| [ue τς i ? 9 05 

οὔτε συγγενὴς οὔτε φυλέτης ἔπλει ἐπὶ τῆς ἐμῆς νεώς. 
[2 e T 5 LES er ' 2 €. ρα 

καίτοι ὑμᾶς οἶμαι εἰδέναι ὅτι στρατηγὸς (Ov», o ἐξῆν 

ποιεῖν ὅ τι ἐβούλετο. οὐκ ἄν ποτὲ ἀνέβη ἐπ᾽’ ἄλλην 
M 5 M M Ax , , 9 

ναῦν εἰ μὴ τὴν ἄριστα πλέουσαν. μέλλων αὐτὸς χινδυ- 

νεύσειν. ἐπειδὴ δὲ ἐχείνους μὲν ὑμεῖς ἐπαύσατε τῆς 

ἀρχῆς. τοὺς δὲ μετὰ Θρασύλλου δέχα εἴλεσϑε, οὗτοι 
, 9 , ? * M 9 - M - 9 , πάντες ἐβούλοντο ἐπὶ τῆς ἐμῆς νεὼς πλεῖν, ἀνέβη 
, M N M 3 » , ? , 

μέντοι πολλῶν λοιδοριῶν αὐτοῖς γενομένων ᾿Ζ“ρχέστρα- 
ς / E 2 , ἊΝ , 2 

τος ὃ Φρεάρριος" ἀποθανόντος δὲ τούτου ἐν Muri- 

λήνῃ ᾿Ερασινίδης μετ᾽ ἐμοῦ συνέπλει. χαίτοι οὕτω 

4 Κηφισοδώρῳ Clinton ad ann. 402. Bergk apud Schil- 
lerum And. 138: Κηφισοδότῳ X | πυριχισταῖς X: 5 χωρὶς 
δὲ (εἰς) Pluygers | ἀρχιϑεωρίαι καὶ ἀρρηφορίαι Dobr | εἰς ἃ 
ἐν Pluygers, εἰς del. Francken 6 πλεῖ Xk 7? ov add. 
| ἐκείνους] ἐκεῖνον Tayl sed cf. Xen. Hell. I5, 16 | ϑρα- 
ds X 8 (£v) αὐτοῖς Kayser, ἀλλήλοις Auger | φρεάριος 
X | μιτυλήνη ἃ pr. m. ex μυτυλήνη X5 
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augeGzevacuévov (rjv) roujor πόσα οἴεσϑε ἀνηλω- 
χέναι χρήματα: ἢ πόσα τοὺς πολεμίους εἰργάσϑαι zczcs 

ἢ πόσα τὴν πόλιν εὖ πεποιηκέναι: τεχμήριον δὲ τού- 

του μέγιστον. ὅτε γὰρ ἐν τῇ τελευταίᾳ ναυμαχίᾳ ci 

νῆες διεφϑέρησαν. οὐδενός μοι συμπλέοντος στρατη- 

gov (ἵνα καὶ τούτου μνησθῶ. ἐπειδὴ xci τοῖς τριη- 

ράρχοις ὠργίσϑητε διὰ τὴν γενομένην συμφοράν. ἐγὼ 

τήν T£ ἐμαυτοῦ ναῦν ἐχόμισα χαὶ τὴν Ναυσιμάχου 

τοῦ Φαληρέως ἔσωσα. χαὶ ταῦτα οὐχ ἀπὸ τύχης 

ἐγίγνετο. ἀλλ᾽ ἀπὸ παρασχευῆς τῆς ἐμῆς εἶχον γὰρ 
χρήμασι πείσας κυβερνήτην Φαντίαν ἔπαντα τὸν χρό- 

νον. ὃς ἐδόκει τῶν Ἑλλήνων ἄριστος εἶναι. παρε- 
σκευασσάμην ὃξ καὶ τὸ πλήρωμα πρὸς ἐχεῖνον xci τὴν 

ἄλλην ὑπηρεσίαν ἀχόλουθον. καὶ ταῦϑ'᾽ ὅτι ἀληϑῆ 

λέγω. πάντες ἐπίστασϑε. ὅσοι ἐτυγχάνετε ὄντες ἐκεῖ 

τῶν στρατιωτῶν. χάλεσον ὃξ καὶ Ναυσίμαχον. 

ΜΑΡΤΎΡΙΆ. 

Ai μὲν τοίνυν σωϑεῖσαι τῶν νεῶν δώδεκα ἧσαν" 

ἐγὼ δ᾽ ὑμῖν δύο ἐχόμισα. τὴν ἐμαυτοῦ xci τὴν Nav- 

σιμάχου τριήρη. 

Καὶ οὕτω πολλοὺς χινδύνους ὑπὲρ ὑμῶν χεχινδυ- 

νευχὼς xci τοσαῦτα ἀγαϑὰ εἰργασμένος τὴν πόλιν. 

νυνὶ Ó£couct οὐ δωρεὰν ὥσπερ ἕτεροι ἀντὶ τούτων 

Ἀρχέστρ. Ἔφασ. εἴ. Xen. Hell ll | παρεσκευασμένον 
(ΕΣ Halb: παρεσχευνασμένην» X 9 χαὶ τοῖς Markl: dé 
τοῖς X | ἐχομεσώμην»ν Rauch, sed cf. ὃ 11 10 εἶχον est in 
X". (εἷλον X*) | Φιντίαν Cob, Φανίαν Scheibe coll Xem. 
Hell V 1,26, Ath. XII 551e | παρεσχενάσμην Cob | τῶν £xzi στρ. 
Pluygers | Ναυσίμαχον Schott: λυσίμαχον X | καὶ ante hoc 
nomen aut del aut μοι ὅμως proponit Hs | titulum in margine 
habet X 11 zei οὕτως X! 

Lxsias Ed. maior 16 

160 

11 



12 

13 

14 

242 ATXIOT Or. 21. 

παρ᾽ ὑμῶν λαβεῖν, ἀλλὰ μὴ στερηϑῆναι τῶν ἐμαυτοῦ. 

ἡγούμενος καὶ ὑμῖν αἰσχρὸν εἶναι παρά τὲ ἕχόντος 

ἐμοῦ x«l παρ᾽ ἄκοντος λαμβάνειν. καὶ οὐ τοσοῦτόν 

μοι μέλει εἴ μὲ δεῖ τὰ ὄντα ἀπολέσαι" ἀλλ᾽ οὐκ ἂν 

δεξαίμην ὑβροισϑῆναι. οὐδὲ παραστῆναι τοῖς διαδυο- 

μένοις τὰς λῃτουργίας ἐμοὶ μὲν ἀχάριστα εἶναι τὰ εἰς 

ὑμᾶς ἀνηλωμένα. ἐκείνους δὲ δοκεῖν ὀρϑῶς βεβουλεῦ- 

σϑαι ὅτι ὑμῖν οὐδὲν προεῖνται τῶν σφετέρων αὐτῶν. 

ἐὰν οὖν ἐμοὶ πεισϑῆτε. τά τὲ δίκαια ψηφιεῖσϑε καὶ 

τὰ λυσιτελοῦντα ὑμῖν αὐτοῖς αἱρήσεσϑε. ὁρᾶτε γάρ, 
- 

ὦ ἄνδρες δικασταί, τὰ προσιόντα τῇ πόλει ὡς ὀλίγα 

ἐστί. x«i ταῦτα ὡς ὑπὸ τῶν ἐφεστηκότων ἁρπάζεται" 

ὥστ᾽ ἄξιον ταύτην ἡγεῖσϑαι πρόσοδον βεβαιοτάτην τῇ 

πόλει. τὰς οὐσίας τῶν ἐϑελόντων λῃτουργεῖν. ἐὰν 

οὖν εὖ βουλεύσησϑε. οὐδὲν ἧττον ἐπιμελήσεσϑε τῶν 
ἡμετέρων χρημάτων ἢ τῶν ἰδίων τῶν ὑμετέρων αὐτῶν. 

εἰδότες ὅτι ἕξετε πᾶσι χρῆσϑαι τοῖς ἡμετέροις ὥσπερ 
καὶ πρότερον" οἶμαι δὲ πάντας ὑμᾶς ἐπίστασϑαι ὅτι 
τῶν ἐμῶν ἐγὼ πολὺ βελτίων ὑμῖν ἔσομαι ταμίας τῶν 

τὰ τῆς πόλεως ὑμῖν ταμιευόντων. ἐὰν δ᾽ ἐμὲ πένητα 

ποιήσητε. καὶ ὑμᾶς αὐτοὺς ἀδικήσετε" ἕτεροι δὲ καὶ 

ταῦτα διανεμοῦνται. ὥσπερ καὶ τἄλλα. 
ἄξιον δέ ἔστιν | ἐνθυμηϑῆναι ὅτι πολὺ μᾶλλον 

ὑμῖν προσήκει τῶν ὑμετέρων ἐμοὶ διδόναι ἢ τῶν ἐμῶν 

ἐμοὶ ἀμφισβητῆσαι. καὶ πένητα γενόμενον ἐλεῆσαι 

μᾶλλον ἢ πλουτοῦντι φϑονῆσαι. καὶ roig ϑεοῖς εὔχε- 

ἡγούμενος (ἐμοί τε δεινὸν) καὶ Markl coll. 8 25 12 ἐκεί- 
νους} ἐκείνοις Tayl 13 προσιόντα Rs: προσόντα X | 
ϑελόντων X | χρημάτων ἰδίων ἢ τῶν Bake 14 ante xol 
ὑμᾶς si κἀμὲ non deest, subaudiendum Hs ἕτεροι γὰρ ταῦτα 
Rs An. II 85 
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N M 5 143 ΄ [7 » 

σϑαι τοὺς ἄλλους εἰναι τοιούτους πολίτας. ἵνα τῶν 

μὲν ὑμετέρων {μὴ ἐπιϑυμήσωσι. τὰ δὲ σφέτερα αὐ- 
M ? ς -" 3 /, ς - 3 s LA τῶν tig ὑμᾶς ἀναλίσκωσιν. ἡγοῦμαι δ᾽, ὦ ἄνδρες 

δικασταί (καὶ μηδεὶς ὑμῶν ἀχϑεσϑῆ). πολὺ ἂν δικαιό- 

τερον ὑμᾶς ὑπὸ τῶν ζητητῶν ἀπογραφῆναι τὰ ἐμὰ 
^ bii AURA, M , ς - , ΄ὔ ἔχειν. ἢ £u& νυνὶ κινδυνεύειν ὡς τοῦ δημοσίου χρή- 

ματα ἔχοντα. τοιοῦτον γὰρ ἐμαυτὸν τῇ πόλει παρέχω. 

ὥστε ἰδίᾳ μὲν ζῶν φείδομαι. δημοσίᾳ δὲ λῃτουργῶν 
e, M 2 ἌΝ - ^ , - 2 2 
ἥδομαι. καὶ οὐκ ἐπὶ τοῖς περιοῦσι μέγα φρονῶ. ἀλλ 

ἐπὶ τοῖς εἰς ὑμᾶς ἀνηλωμένοις. ἡγούμενος τούτων μὲν 

αὐτὸς αἴτιος εἶναι. τὴν δ᾽ οὐσίαν ἑτέρους uot κατα- 

λιπεῖν. καὶ διὰ ταύτην μὲν ὑπὸ τῶν ἐχϑρῶν ἀδίκως 

συκοφαντεῖσθαι. δι’ ἐκεῖνα δὲ ὑφ᾽ ὑμῶν δικαίως σῴ- 
rr 3 3 μ᾿ , / er , 3 / 

ξεσϑαι. ὥστ᾽ οὐκ ἂν εἰκότως ἕτεροί ue ἐξαιτήσαιντο 

παρ᾽ ὑμῶν. ἀλλὰ καὶ εἴ τις τῶν ἐμῶν φίλων τοιοῦτον 

ἀγῶνα ἠγωνίζετο. ὑμᾶς ἂν ἠξίουν ἐμοὶ δοῦναι τὴν 

χάριν. xci εἰ παρ᾽ ἄλλοις ἐκινδύνευον. ὑμᾶς εἶναι 

τοὺς δεομέ ὑπὲρ ἐμοῦ. (οὐ γὰρ ἂν δήπου» τοῦτό ς δεομένους ὑπὲρ ἐμοῦ. γὰρ ἂν δή 

γε εἰπεῖν ἔχοι τις. ὡς πολλὰς ἀρχὰς ἄρξας ἐχ τῶν 

ὑμετέρων ὠφέλημαι. ἢ ὡς αἰσχρὰς δίκας δεδίκασμαι. 

ἢ ὡς αἰσχροῦ τινος αἴτιός εἶμι. ἢ ὡς τὰς τῆς πόλεως 
^ ? , 3 E CRDA (37 Y S - 

συμφορὰς ἀσμένως siÜov: ὑπὲρ ἁπάντων δὲ xci (TOv) 

15 ὑμετέρων Dobr: ἑτέρων X, ἀλλοτρίων post Dobraeum 
Cob | μὴ add. Cont 16 ζῶν scripsi: τῶν X, del. C, τῶν 
(ἐμῶν Cont, τῶν (ὄντων) Markl, δαπανῶν vel ἀναλίσκων 
Bro σφξεσϑαιὶ] σωϑήσεσϑαι Markl, (àv» cot. Rs, σῴξ. 
(àv) Scheibe | ἑξαιτήσαιντο Emperius: ἐξητήσαντο Χ Ἰ τοι- 
oóror X | τὴν] ταύτην Kayser, {ταύτην τὴν West 18 οὐ 
γὰρ ἂν post Reiskium. An. II 88. add. obs | δήπου add. 
Gebauer, ἀλλ᾽ οὐδὲ κατ᾽ ἐμοῦ Rs, οὐδὲ τοῦτό γε Cont, τοῦτο 
4 οὐκ ἂν O, ἐπεὶ τοῦτό γε ge ἂν Rauch, καίτοι τοῦτό ys ovx 
v Cob | αἴτιος ($uiv) Rs | ἄσμενος Pluygers | rà» add. 

Bekker 

16* 

17 
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ἰδίων xci τῶν δημοσίων οὕτως ἡγοῦμαί uot πεπολι- 

τεῦσϑαι καὶ ὑμᾶς εἰδέναι. ὥστε οὐδὲν δεῖν μὲ ἀπολο- 

19 γήσασϑαι περὶ αὐτῶν. δέομαν οὖν ὑμῶν. ὦ ἄνδρες 
δικασταί. τὴν αὐτὴν νῦν περὶ ἐμοῦ γνώμην ἔχειν 

ἥνπερ καὶ ἐν τῷ τέως χρόνῳ. καὶ μὴ μόνον τῶν δη- 

μοσίων λητουργιῶν μεμνῆσϑαι,. ἀλλὰ τῶν ἰδίων ἐπι- 

τηδευμότων ἐνθυμεῖσθαι. ἡγουμένους ταύτην εἶναι 
1586. ap. M / f 2 ΤΑ͂Σ B , Y qe | [τὴν] λητουργίαν ἐπιπονωτάτην. διὰ τέλους τὸν 

flor. 
V 54 
ux9 ὑφ᾽ ἡδονῆς ἡττηϑῆναν uQ0 ὑπὸ κέρδους ἔπαρ- 

ϑῆναι. ἀλλὰ τοιοῦτον παρασχεῖν ἑαυτὸν ὥστε μηδένα 

τῶν πολιτῶν μήτε μέμψασθαι μήτε δίκην τολμῆσαι 

προσκαλέσασϑαι. 

20 Οὔκουν ἄξιον. ὦ ἄνδρες δικασταί. πειϑομένους 

χατηγόροις τοιούτοις ἐμοῦ καταψηφίσασϑαι. οἱ περὶ 

ἀσεβείας μὲν ἀγωνιζόμενοι τηλικοῦτοι γεγόνασιν. οὐκ 

πάντα χρόνον κόσμιον εἶναι χαὶ σώφρονα καὶ 

μὴ Y , 3 ec N - [? € , 

ἂν δυνάμενοι δ᾽ ὑπὲρ τῶν σφετέρων ἁμαρτημάτων 
9 / Cy, - - ' [3 
ἀπολογήσασϑαι ἑτέρων χατηγορεῖν τολμῶσι. xci ὧν 

Κινησίας οὕτω διακείμενος πλείους στρατείας ἐστρά- 

τευται. οὗτοι περὶ τῶν τῆς πόλεως ἀγανακτοῦσι. καὶ 

ἐξ ὧν μὲν ἡ πόλις εὐδαίμων ἔσται. οὐ συμβάλλονται. 

πάντα δὲ ποιοῦσιν ὕπως ὑμεῖς τοῖς εὖ πεποιηκόσιν 

χαί ὑμᾶς (δ᾽ Σ Francken coll XIX 5 | δεῖν Rs: δεῖ X 
19 δέομαι τς: φέως laudat Suidas s. v. τέως omissis hisce: 
οὖν, ὦ ἄνδ. δικ., νῦν, ἥνπερ, praeterea habet γνώμην περὶ 
ἐμοῦ | χρόνῳ del. Blass, sed cf. VII 12, XXVII 16, XXVIII 3, 
XXXIII 1 | μόνων X | ἀλλὰ (xol) τῶν C | τὴν del. Dobr | 
τὸν πάντα χρόνον del. Cob, sed cf. Plat. Tim. 387, τὸν 
ἅπαντα 40. Fuhr, sed cf. Isae. VII 8. 38 | ὑφ᾽ om. C, sed 
cf. Sauppe ep. er. 15 | μήτ᾽ ie. δίκην Rs | προκαλέσασϑαι. ΧΙ 
20 ἀσεβείας μὲν] ἀστρατείας μὲν ἀεὶ Blass | post ἀγωνιξόμε- 
γοι lacunam indicat Herw | Κινησίας cf. Harp. s. v., Lys. fr. 53 | 
(x«i» οὕτω Francken 
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ὀργισϑήσεσϑε. οὗτοι uiv ovv, ὦ ἄνδρες δικασταί, ἐν 
τῷ δήμῳ κατείποιεν ὑμῖν τὰ σφέτερ᾽ αὐτῶν ἐπιτηδεύ- 

ματα οὐ γὰρ ἂν ἔχοιμι ὅ τι τούτου μεῖζον αὐτοῖς 
9 ΄ ^ , A] Y ς E , M ε , ^ 

εὐξαίμην κακόν" ἐγὼ δ᾽ ὑμῶν δέομαι καὶ ἱχετεύῳ καὶ 

μηδ᾽ ἡγή- D 
ἀντιβολῶ μὴ καταγνῶναι δωροδοκίαν iuo, 

σασϑαι τοσαῦτα χρήματα εἶναι. (Ov » ἃ ἐγὼ βουλη- 

ϑείην ἄν τι χακὸν τῇ πόλει γενέσθαι. μαινοίμην γὰρ 

«ἄν», ὦ ἄνδρες δικασταί, si τὴν μὲν πατρῴαν οὐσίαν 

φιλοτιμούμενος εἰς ὑμᾶς ἀναλίσκοιμι. ἐπὶ δὲ τῷ τῆς 

πόλεως κακῷ παρὰ τῶν ἄλλων δωροδοκοίην. ἐγὼ μὲν 

οὖν. ὦ ἄνδρες δικασταί, οὐκ οἷδ᾽ οὕστινας ἢ ὑμᾶς 
ἐβουλήϑην περὶ ἐμοῦ δικαστὰς γενέσϑαι. εἴπερ χρὴ 

τοὺς εὖ πεπονθότας περὶ τῶν εὖ πεποιηκότων εὔχε- 
σϑαι τὴν ψῆφον φέρειν. καὶ μὲν δή. ὦ ἄνδρες δικα- 

σταί. (ἐπιϑυμῶ γὰρ καὶ τούτων μνησθῆναι) οὐδεπώ- 

ποτε λητουργεῖν ὑπὲρ ὑμῶν δέον (ζὴἠγανάχτησαΣ. εἶ 

τοσούτῳ πενεστέρους τοὺς παῖδας καταλείψω. ἀλλὰ 

πολὺ μάλλον εἰ μὴ προϑύμως ποιήσω τὰ προσταχϑέντα" 

οὐδ᾽ εἴ ποτὲ χινδυνεύσειν ἐν ταῖς ναυμαχίαις μέλλοιμι. 

οὐδεπώποτ᾽ ἠλέησα οὐδ᾽ ἐδάκρυσα οὐδ᾽ ἐμνήσϑην γυ- 
ναικὸς οὐδὲ παίδων τῶν ἐμαυτοῦ. οὐδ᾽ ἡγούμην δὲει- 

νὸν εἶναι εἶ τελευτήσας ὑπὲρ τῆς πατρίδος τὸν βίον 

ὀρφανοὺς καὶ πατρὸς ἀπεστερημένους αὐτοὺς κατα- 

λείψω. ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον εἰ σωϑεὶς αἰσχρῶς ὀνείδη 

21 δήμῳ) aut δεινῷ scribendum aut ὑμῖν delendum putat 
Emperius | δι᾽ add. Rs An. II 85, ὧν Scal, ἃ ἐγὼ «λαβὼν» 
Cont, (vel δεξάμενος Rs) 92 ἂν add. Bekker | ἀναλίσκω 
Hertlein, sed cf. Gebauer, arg. 203 | post οὔστινας add. ἄλλους 
Cont, ἄλλους μᾶλλον ἂν Rs; ἂν add. post οὐκ Kayser, vn 
oló^ Hertlein 23 ἠγανάκτησα addidi cf. IV 19. XXVI 1, 
ἐμνήσϑην C, ἐλογισάμην Cont, ἐνεϑυμήϑην Rs, ἐνενόουν 
Scheibe, δεινὸν ἡγούμην Rauch, ἐφρόντισα Cob | τοσοῦτ (sic) X* 
24 οὐδ᾽ εἴ ποτε] οὐδέποτε X | ἠλέησα] ἤλγησα Herw 

22 

28 

24 
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M 9 € M 9 /, / E) , x ς - 
25 καὶ ἐμαυτῷ καὶ ξἕξκξίνοις περιάψ. ἄνϑ ὧν ὑμᾶς 

ἀπαιτῶ νῦν τὴν χάριν. καὶ ἀξιῶ. ἐν τοῖς κινδύνοις 

ἐμοῦ τοιαύτην περὶ ὑμῶν γνώμην ἔχοντος. ὑμᾶς νυνὶ 

ἐν τῷ ϑαρραλέῳ ὄντας ἐμὲ χαὶ τοὺς παῖδας τούτους 
περὶ πολλοῦ ποιήσασϑαι. ἡγουμένους ἡμῖν μὲν δεινὸν 

ὑμῖν δὲ αἰσχρὸν εἶναι. εἰ ἀναγκασϑησόμεϑα ἐπὶ τοι- 
αύταις αἰτίαις ἄτιμοι γενέσϑαι. ἢ στερηϑέντες τῶν 

ὑπαρχόντων πένητες εἶναι καὶ πολλῶν ἐνδεεῖς ὄντες 

περιιέναι. ἀνάξια μὲν ἡμῶν αὐτῶν πεπονθότες. ἀνάξια 

δὲ τῶν εἰς ὑμᾶς ὑπηργμένων. μηδαμῶς. ὦ ἄνδρες 

δικασταί" ἀλλ᾽ ἀποψηφισάμενοι τοιούτοις ἡμῖν χρῆσϑε 

πολίταις οἵοισπερ ἐν τῷ πρόσϑεν χρόνῳ. 

ΚΑΤᾺ ΤῸΝ ZITOIIQAON. 

Πολλοί μοι προσεληλύϑασιν. ὦ ἄνδρες δικασταί, 

ϑαυμάξοντες ὅτι ἐγὼ τῶν σιτοπωλῶν ἐν τῇ βουλῆ 

κατηγόρουν. καὶ λέγοντες ὅτι ὑμεῖς. εἰ ὡς μάλιστα 

αὐτοὺς ἀδικεῖν ἡγεῖσθε. οὐδὲν ἧττον καὶ τοὺς περὶ 

τούτων λόγους ποιουμένους συκοφαντεῖν νομίζετε. 

25 ἐν τοῖς (ὑμετέροις) κινδύνοις Rs | περὶ πολλοῦ 
ποιήσασθαι! περιποιῆσαι Pluygers, z. T. 7. (σῶσαι Kayser | 
] καὶ Hoelscher | πένητες εἶναι del. Pluygers | πολλῶν] 
πάντων Pluygers | ἀνάξια μὲν Steph: ἄξια μὲν X | μὲν ἡμῶν 
est in X*. 

Or. XXII. titulum eundem habent Bekker An. I 77, 15, 
Suidas ἄξιον. 

1 ὅτι (amte éyo)] ὅτε Sauppe | καὶ ante λέγοντες del. 
de Wilamowitz | εἰ {καὶ ὡς Cont, sed cf. 8 10 | x«l ante 
τοὺς del. Francken | λόγους ποιουμένους Frb: M το, 
λόγους X, ποι. (vovg? λόγους Hirschig, sed cf. 8 1 
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ὅϑεν οὖν ἠνάγκασμαι κατηγορεῖν αὐτῶν, περὶ τούτων 

πρῶτον εἰπεῖν βούλομαι. 

᾿Επειδὴ γὰρ οἱ πρυτάνεις ἀπέδοσαν εἰς τὴν βου- 

λὴν περὶ αὐτῶν. οὕτως ὠργίσϑησαν αὐτοῖς. ὥστε 

ἔλεγόν τινες τῶν ῥητόρων ὡς ἀκρίτους αὐτοὺς χρὴ 

τοῖς ἕνδεκα παραδοῦναι ϑανάτῳ ζημιῶσαι. ἡγούμενος 

δὲ ἐγὼ δεινὸν εἶναι τοιαῦτα ἐθίζεσθαι ποιεῖν τὴν 

βουλήν. ἀναστὰς εἶπον ὅτι μοι δοχοίη κρίνειν τοὺς 

σιτοπώλας κατὰ τὸν νόμον. νομίζων. εἰ μέν εἶσιν ἄξια 

ϑανάτου εἰργασμένοι. ὑμᾶς οὐδὲν ἧττον ἡμῶν γνώ- 

σεσϑαι τὰ δίκαια. εἰ δὲ μηδὲν ἀδικοῦσιν. οὐ δεῖν 

αὐτοὺς ἀκρίτους ἀπολωλέναι. πεισϑείσης δὲ τῆς βου- 
λῆς ταῦτα, διαβάλλειν ἐπεχείρουν μὲ λέγοντες ὡς ἐγὼ 

σωτηρίας ἕνεκα τῆς τῶν σιτοπωλῶν τοὺς λόγους τού- 

τους ἐποιούμην. πρὸς μὲν οὖν τὴν βουλήν. ὅτ᾽ ἦν 

αὐτοῖς ἣ κρίσις. ἔργῳ ἀπελογησάμην᾽ τῶν γὰρ ἄλλων 

ἡσυχίαν ἀγόντων ἀναστὰς αὐτῶν χατηγόρουν. καὶ πᾶσι 

φανερὸν ἐποίησα ὅτι οὐχ ὑπὲρ τούτων ἔλεγον. ἀλλὰ 
τοῖς νόμοις τοῖς χειμένοις ἐβοήϑουν. ἠρξάμην μὲν 

οὖν τούτων ἕνεκα. δεδιὼς τὰς αἰτίας" αἰσχρὸν δ᾽ 

ἡγοῦμαι πρότερον παύσασϑαι, πρὶν ἂν ὑμεῖς περὶ αὐ- 
τῶν ὅ τι ἂν βούλησϑε ψηφίσησϑε. 

Καὶ πρῶτον μὲν ἀνάβητε. εἰπὲ σὺ ἐμοί, μέτοικος 

2 ἀπέδοσαν] ἐπέδοσαν Rs, sed cf. Isocr. XVIII 6 | et 
αὐτοῖς et αὐτοὺς del. Herw | ὡς ἀκρίτως X | (xoi» ϑανάτῳ 
Cont. Xen. Hell. I 7, 10, sed cf. Din. II 20 ϑάνατῳ ζημιῶσαι 
del. Rs. An. Π 85 | ἡμῶν i. e. τῆς βουλῆς | γνώσεσϑε X | ἀκρί- 
rovg del. Roehl, ἀδίκως Fuhr, sed illud ipsum iis imminebat 
9 σωτηρίας οὔνεκα X βουλὴν] διαβολὴν Halb, sed senatus 

"et iudicium inter se opponuntur 4 δὲ, quod est in X pone 
δεδιὼς, post αἰσχρὸν transposuit Dobr qui δεδιὼς τὰς αἰτίας 

2a ) delere malit, o? δεδιὼς δὲ τὰς Cob 5 ἀνάβητε. εἰπὲ Frb: 
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ti; Ναί. Μετοικεῖς δὲ πότερον ὡς πεισόμενος τοῖς 

νόμοις τοῖς τῆς πόλεως. ἢ ὡς ποιήσων ὅ τι ἂν βούλῃ: 

Ὡς πεισόμενος. "4ÀÀo τι οὖν ἢ ἀξιοῖς ἀποθανεῖν. εἴ 

τι πεποίηκας παρὰ τοὺς νόμους. ἐφ᾽ οἷς ϑάνατος ἡ ζη- 

utes Ἔγωγε. ᾿4πόχριναι δή uot, εἰ ὁμολογεῖς πλείω σῖτον 

συμπρίασϑαι πεντήκοντα φορμῶν, ὧν ὃ νόμος ἐξεῖναι 

κελεύει. ᾿Εγὼ τῶν ἀρχόντων κελευόντων συνεπριάμην. 

᾿Εὰν μὲν τοίνυν ἀποδείξῃ. ὦ ἄνδρες δικασταί. ὡς 

ἔστι νόμος ὃς κελεύει τοὺς σιτοπώλας συνωνεῖσϑαι 

τὸν σῖτον. ἐὰν οἱ ἄρχοντες κελεύωσιν, ἀποψηφίσασϑε" 

εἰ δὲ μή. δίκαιον ὑμᾶς καταψηφίσασϑαι. ἡμεῖς γὰρ 

ὑμῖν παρεσχόμεϑα τὸν νόμον. ὃς ἀπαγορεύει μηδένα 

τῶν ἐν τῇ πόλει {πλείω σῖτον πεντήκοντα φορμῶν 

συνωνεῖσϑαι. 

REM 

Χρῆν μὲν τοίνυν. ὦ ἄνδρες δικασταί. ἱκανὴν 

εἶναι ταύτην τὴν κατηγορίαν. ἐπειδὴ οὗτος μὲν ὃμο- 

λογεῖ συμπρίασϑαι, ὃ δὲ νόμος ἀπαγορεύων φαίνεται, 

ὑμεῖς δὲ κατὰ τοὺς νόμους ὀμωμόκατε ψηφιεῖσθαι" 

ὅμως δ᾽ ἵνα πεισϑῆτε ὅτι καὶ χατὰ τῶν ἀρχόντων 

ψεύδονται. ἀνάγκη διὰ μακροτέρων εἰπεῖν περὶ αὖ- 

τῶν. ἐπειδὴ γὰρ οὗτοι τὴν αἰτίαν εἰς ἐκείνους ἀνέφε- 
ρον. παρακαλέσαντες τοὺς ἄρχοντας ἠρωτῶμεν. καὶ 

ἀνάβηϑι εἰπὲ X, πρ. μοι ἀνάβηϑι Markl, ἀνάβηϑι [εἰπὲ] σύ μοι 
Halb | εἶ; vet] εἶναι X corr. a manu secunda | 7j ἀξιοῖς Rs 
An. Π 86: ἀξιοῖς ἢ X, ἢ del. Sauppe, quod loquendi genus ab 
oratoribus alienum videtur | πεντήκοντα φορμῶν del. 
Kaibel, φορμός in mg. a. man. rec. habet X* ὧν] ὕσων vel 
ὕσον Scheibe | ὧν... κελεύει del. Naber 6 πλείω add. 
post Stephanum Markl, ceterum X** praebet πόλει. Girov, litera 
c ex v correcta, volebat fort. πόλει πλεῖν σῖτον. μηδένα τῶν 
σιτωνῶν πλείω c. hs An. II86 7 χρῆν Rs: χρὴ X | τὴν del. 
Dobr | δεὰ απο P. Müller: καὶ μακρότερον X: cfi 
Isocr. XIV 3, Dem. L 2, καὶ μακρότερα Cob 8 ἠρωτῶμεν 
ex ἠρώτων μὲν ἃ pr. m. X 
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οἱ uiv νῦν οὐδὲν ἔφασαν εἰδέναι τοῦ πράγματος. 

"Avvvog δ᾽ ἔλεγεν ὡς τοῦ προτέρου χειμῶνος. ἐπειδὴ 

τίμιος ἦν ὃ σῖτος, | τούτων ὑπερβαλλόντων ἀλλήλους 

καὶ πρὸς σφᾶς αὐτοὺς μαχομένων συμβουλεύσειεν αὐ- 

τοῖς παύσασϑαι φιλονικοῦσιν. ἡγούμενος συμφέρειν 

ὑμῖν τοῖς παρὰ τούτων ὠνουμένοις ὡς ἀξιώτατον τού- 

τους πρίασθαι" δεῖν γὰρ αὐτοὺς ὀβολῷ μόνον πωλεῖν 

τιμιώτερον. ὡς τοίνυν οὐ συμπριαμένους καταϑέσϑαι 

ἐκέλευεν αὐτούς, ἀλλὰ μὴ ἀλλήλοις ἀντωνεῖσϑαι συνε- 

βούλευεν. αὐτὸν ὑμῖν "Avvrov μάρτυρα παρέξομαι. 

MAPTTPIA. 

Καὶ [ὡς] οὗτος uiv ἐπὶ τῆς προτέρας βουλῆς rov- 
τους εἶπε τοὺς λόγους. οὗτοι δὲ τῆτες συνωνούμενοι 

φαίνονται. 

Ὅτι μὲν τοίνυν οὐχ ὑπὸ τῶν ἀρχόντων κελευσϑέν- 

τες συνεπρίαντο τὸν σῖτον. ἀκηκόατε" ἡγοῦμαι δ᾽. ἐὰν 

ὡς μάλιστα περὶ τούτων ἀληϑῆ λέγωσιν. οὐχ ὑπὲρ 

αὑτῶν αὐτοὺς ἀπολογήσεσθαι. ἀλλὰ τούτων κατη- 

γορήσειν᾽ περὶ γὰρ ὧν εἶσι νόμοι διαρρήδην γε- 

γραμμένοι. πῶς οὐ χρὴ διδόναι δίκην καὶ τοὺς μὴ 

πειϑομένους καὶ τοὺς χελεύοντας τούτοις τἀναντία 

πράττειν; 

viv scripsi: δύο X, τέσσαρες Bergk, sed 8 9 docet Any- 
tum anno priore in numero τῶν σιτοφυλάκων fuisse | {περὶ 
τοῦ πράγματος Frb | φιλονεικοῦσιν X | (x&v» ὀβολῷ Graux, γὰρ 
κἂν ὀβολῷ Wdn, δεῖν... τιμιώτερον del. Kocks, sed cf. 8 12 
ὥσπερ... συνωνούμενοι. — 9 ἀποϑέσϑαι Herw | MAPTTPIA huc 
rursus transposui, ubi in X spatium est octo fere litterarum; 
vulgo post φαίνονται, lemma infertur | og del. Pluygers δὲ 
τῆτες Emperius: δ᾽ ἐπίτηδες X, δ᾽ ἔτι τῆτες Rs, δ΄ ἐπὶ τῆσδε 
Bekker, ἐπὶ τῆς τῆτες Frb 10 ἀπολογήσασϑαι X 

10 
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12 

13 

14 
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᾿λλὰ γάρ. ὦ ἄνδρες δικασταί. οἴομαι αὐτοὺς ἐπὶ 
μὲν τούτῳ τῷ λόγῳ οὐκ ἐλεήσεσϑιαι" ἴσως δ᾽ ἐροῦ- 
σιν. ὥσπερ καὶ ἐν τῇ βουλῇ ὡς ἐπ᾽ εὐνοίᾳ τῆς πό- 
λεῶς συνεωνοῦντο τὸν σῖτον. ἵν᾽ ὡς ἀξιώτατον ἡμῖν 

πωλοῖεν. μέγιστον δ᾽ ὑμῖν ἐρῶ καὶ περιφανέστατον 
τεχμήριον ὅτι ψεύδονται ἐχρῆν γὰρ αὐτούς. εἴπερ 

ἡμῶν ἕνεχα ἔπραττον ταῦτα. φαίνεσϑαι τῆς αὐτῆς 

τιμῆς πολλὰς ἡμέρας πωλοῦντας, ἕως ὁ συνεωνημένος 

αὐτοὺς ἐπέλιπε' νῦν δ᾽ ἐνίοτε τῆς αὐτῆς ἡμέρας ἐπώ- 

λουν δραχμῇ τιμιώτερον. ὥσπερ χατὰ μέδιμνον Gvvo- 

νούμενοι. καὶ τούτων ὑμᾶς μάρτυρας παρέχομαι. δὲει- 

νὸν δέ μοι δοκεῖ εἶναι, εἶ ὅταν μὲν εἰσφορὰν εἴσενεγ- 

κεῖν δέῃ. ἣν πάντες εἴσεσϑαι μέλλουσιν. οὐκ ἐϑέλου- 

σιν. ἀλλὰ πενίαν προφασίξζονται. ἐφ᾽ oig δὲ ϑάνατός 
9 c , M - 3 » , M 9 3 

ἔστιν ἢ ζημία καὶ λαϑεῖν αὐτοῖς συνέφερε, ταῦτα ἐπ 

εὐνοίᾳ φασὶ τῇ ὑμετέρᾳ παρανομῆσαι. καίτοι πάντες 

ἐπίστασϑε ὅτι τούτοις ἥκιστα προσήκει τοιούτους ποι- 
- , 2 / ^ 2 - M - » 

εἴσθϑαι λόγους. τἀναντία γὰρ αὐτοῖς καὶ τοῖς ἄλλοις 

συμφέρει" τότε γὰρ πλεῖστα κερδαίνουσιν. ὅταν κακοῦ 

τινος ἀπαγγελθϑέντος τῇ πόλει τίμιον τὸν σῖτον πῶ- 

λῶσιν. οὕτω δ᾽ ἄσμενοι τὰς συμφορὰς τὰς ὑμετέρας 
D D D 

ὁρῶσιν. ὥστε τὰς μὲν πρότεροι τῶν ἄλλων πυνϑά- 

11 ἀλλὰ γὰρ Rs: ἀλλὰ μὲν γὰρ X | τούτῳ τῷ λόγῳ... 
ἐλεήσεσϑαι Wdn: τοῦτον τὸν λόγον. . ἐλεύσεσϑαι X, . . τρέ- 
φεσϑαι Cob, πορεύσεσϑαι ΕὟΡ, καταφεύξεσϑαι Rauch | ἐροῦσιν 
et ὡς... πωλοῖεν laudat Suidas s. ἄξιον, qui praebet ὠνοῦν- 
ται et πωλῶσι | ἡμῖν X Suid, ὑμῖν C cf. 8 19 ὑμῶν ἕνεκα, sed 
hic alter potius locus videtur mutandus 12 ἡμῶν scripsi: 
ἡμῶν X cf. 8 11 | οὔνεκα X | σῖτος» αὐτοὺς Herw | νῦν 
Hofmeister: νυνὶ X | ὠνούμενοι Dobr | ὑμᾶς est in X!, ὑμῖν 
poor. παρέξομαι. MAPTTPEX. Markl 13 ἐστιν ante ἡ et 
paullo post αὐτοῖς del. Francken | ἐπίστασϑε ex ἐπίστα- 
σϑαι a pr. m. X*f | {πάντων ἥκιστα Rs τίμιον del. Scheibe 
14 πυνϑάνονται à pr. m. ex πυνϑάνωνται X5 
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γονται. τὰς δ᾽ αὐτοὶ λογοποιοῦσιν. ἢ τὰς ναῦς διε- 

φϑάρϑαι τὰς ἐν τῷ Πόντῳ. ἢ ὑπὸ ΖΔακεδαιμονίων 
ἐχπλεούσας συνειλῆφϑαι. ἢ τὰ ἐμπόρια κεκλῇσϑαι. ἢ 

τὰς σπονδὰς μέλλειν ἀπορρηϑήσεσϑαι. καὶ εἰς τοῦτ᾽ 
ἔχϑρας ἐληλύϑασιν,. ὥστ᾽ ἐν [τούτοις] τοῖς καιροῖς 

ἐπιβουλεύουσιν ὑμῖν. ὥσπερ οἱ πολέμιοι. ὅταν γὰρ 

μάλιστα σίτου τυγχάνητε δεόμενοι. ἀναρπάζουσιν οὗ. 

τοι καὶ οὐκ ἐθέλουσι πωλεῖν. ἵνα μὴ περὶ τῆς τιμῆς 

διαφερώμεϑα. ἀλλ᾽ ἀγαπῶμεν ἐὰν ὑποσουτινοσοῦν 

πριάμενοι παρ᾽ αὐτῶν ἀπέλθωμεν. ὥστ᾽ ἐνίοτε εἰρή- 

νης οὔσης ὑπὸ τούτων πολιορκούμεϑα. οὕτω δὲ πά- 

λαι περὶ τῆς τούτων πανουργίας καὶ κακονοίας ἡ 

πόλις ἔγνωκεν, ὥστ᾽ ἐπὶ μὲν τοῖς ἄλλοις ὠνίοις ἅπασι 

τοὺς ἀγορανόμους φύλακας κατεστήσατε, ἐπὶ δὲ ταύτῃ 

μόνῃ τῇ τέχνῃ χωρὶς σιτοφύλακας ἀποκληροῦτε᾽ καὶ 

πολλάκις ἤδη παρ᾽ ἐκείνων πολιτῶν ὄντων δίκην τὴν 

μεγίστην ἐλάβετε. ὅτι οὐχ οἷοί τ᾽ ἦσαν τῆς τούτων 

πονηρίας ἐπιχρατῆσαι. χαίτοι τί χρὴ αὐτοὺς τοὺς 

ἀδικοῦντας ὑφ᾽ ὑμῶν πάσχειν. ὁπότε καὶ τοὺς OU Óv- 

ναμένους φυλάττειν ἀποκτείνετε; 

᾿Ενϑυμεῖσϑαι δὲ χρὴ ὅτι ἀδύνατον ὑμῖν ἐστιν ἀπο- 

ψηφίσασθαι. εἰ γὰρ ἀπογνώσεσϑε ὁμολογούντων αὐ- 

τῶν ἐπὶ τοὺς ἐμπόρους συνίστασϑαι. δόξεϑ'᾽ ὑμεῖς 

ἐπιβουλεύειν τοῖς εἰσπλέουσιν. εἰ μὲν γὰρ ἄλλην 

αὐτοὶ Markl: οὗτοι X | κεκλεῖσθαι X | ἀναρρηϑήσεσϑαι Rs 
15 τούτοις delevi, cf. Demosth. XXVI 17sq., prooem. 35.3, 
ep. II 12, ἐν τοῖς αὐτοῖς x. Cob, ἐν τοιούτοις x. Kayser | ὑμῖν 
Bekker, eh τυγχάνητε, quod sequitur: ἡμῖν X | ὥσπερ Bake: 
ἐν οἵσπερ ) X, ἐν οἵσπερ (οὐδ᾽ 2 Rs, ἐν οἷσπερ οἱ πολέμιοι ** sc. 
a nobis abstinent Roehl, ἐν οἷς περιγίγνονται οἱ π. Wdn | συν- 
αρπάζουσι Cob 16 ἀπεκληροῦτε Markl 1? ὑμῖν ἐστιν 
est in X* 

16 

17 
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τινὰ ἀπολογίαν ἐποιοῦντο. οὐδεὶς Gv εἶχε τοῖς ἀπο- 

φηφισαμένοις ἐπιτιμᾶν" ἐφ᾽ ὑμῖν γὰρ ὁποτέροις βού- 

λεῦϑε πιστεύειν: νῦν δὲ πῶς οὐ δεινὰ ἂν δόξαιτε 

ποιεῖν. ci τοὺς ὁμολογοῦντας παρανομεῖν ἀξημίους 

ἀφήσετε: ἀναμνήσθητε δέ. ὦ ἄνδρες δικασταί. ὅτι 

πολλῶν ἤδη ἐχόντων ταύτην τὴν αἰτίαν. ἀμφισβη- 

τούντων καὶ μάρτυρας παρεχομένων. | ϑάνατον κατέ- 

γνῶτε. πιστοτέρους ἡγησάμενοι τοὺς τῶν κατηγόρων 

λόγους. καίτοι πῶς ἂν οὐ ϑαυμαστὸν εἴη. εἰ περὶ 

τῶν αὐτῶν ἁμαρτημάτων δικάζοντες μᾶλλον ἐπιϑυ- 

μεῖτε παρὰ τῶν ἀρνουμένων δίκην λαμβάνειν: Καὶ 

μὲν δή. ὦ ἄνδρες δικασταί. πᾶσιν ἡγοῦμαι φανερὸν 

εἶναι ὅτι οἱ περὶ τῶν τοιούτων ἀγῶνες κοινότατοι 

τυγχάνουσιν ὄντες τοῖς ἐν τῇ πόλει. ὥστε πεύσονται 

ἥντινα γνώμην περὶ αὐτῶν ἔχετε. ἡγούμενοι. ἐὰν μὲν 

ϑάνατον τούτων κχαταγνῶτε. κοσμιωτέρους ἔσεσϑαι 

τοὺς λοιπούς" ἐὰν δ᾽ ἀξημίους ἀφῆτε. πολλὴν ἄδειαν 

αὐτοῖς ἐψηφισμένοι ἔσεσϑε ποιεῖν ὅ τι ἂν βούλωνται. 

χρὴ δέ. ὦ ἄνδρες δικασταί. μὴ μόνον τῶν παρεληλυ- 

τοῖς post εἶχε abesse malim | γάρ (ἐστιν) Brulart | 
ἐβούλεσϑε Frb, idem et ante γὰρ (5v» Herw | πιστεύειν 
(ἐστὶ Scheibe δεινὰ δόξετε Cob 158 ἀμφισβητούντων 
scripsi secundum Frohbergerum, qui ἀλλ᾽ ἄμφ.: λαμβάνειν X, 
del. Markl, πειρωμένων λανϑάνειν Rs, λανϑ. δὲ πειρ. Kayser, 
xal ἀρνουμένων Dobr, ἀλλ᾽ &ov. Sauppe, ἀρν. δὲ Fuhr, qui 
suspicatur in voce corrupta latere ἁμαρτάνειν: (ἀλλ᾽ οὐ fovio- 
μένων» λαμβάνειν P. Müller, (ἀλλὰ τοῦ μὴ δίκην ὑμᾶς παρ᾽ 
αὐτῶν» λαμβάνειν West  ἐπιϑυμοῖτε vel ἐπιϑυμήσετε Dobr, 
sed cf. Gebauer arg. 50, Ant. Πα 10. III 9, ἐπεϑυμεῖτε Hs | 
λαμβάνειν (1 παρὰ τῶν ὁμολογούντων Cont — 19 κοινοὶ Dobr | 
ὥστε {πάντες Cob post Kayserum, qui prop. ὄντες πάσῃ τῇ 
πόλει, ὥστε πεύσονται πάντες | ante ἡγούμενοι, lacunam statuit 
Dobr, quam Cob sie explet: νῦν τοίνυν ὦ ἄ. δ. καταψηφισάμενοι 
τῶν ἐσχάτων τιμήσατε | τούτων Kayser: αὐτῶν X | ἔσεσθαν 
Dobr, idem deleta voce ἐψηφισμένοι Bake, sed cf. XII 38 
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ϑότων ἕνεκα αὐτοὺς κολάζειν. ἀλλὰ καὶ παραδείγμα- 
et ἊΝ ΄ ^" 2 [7 * ED 

τος ἕνξκα τῶν μελλόντων ἔσεσθαι" oUTO γὰρ ἔσονται 
, 3 , 2 - NA Dd 2 , - 

μόγις &vexvoí. ἐνθυμεῖσθε δὲ ὅτι ἐκ ταύτης τῆς 

τέχνης πλεῖστοι περὶ τοῦ σώματός εἶσιν ἠγωνισμένοι" 
καὶ οὕτω μεγάλα ἐξ αὐτῆς ὠφελοῦνται. ὥστε μᾶλλον αἱ οὕτω μεγάλα (Tijg ὠὧφ , μᾶλλοι 

αἱροῦνται καϑ' ἕχάστην ἡμέραν περὶ τῆς ψυχῆς κιν- 

δυνεύειν ἢ παύεσϑαι παρ᾽ ὑμῶν ἀδίκως κερδαίνοντες. 
^ 4 D $595 254 2 ἘΣ Ὅλ τὰ A e ΄ 

καὶ μὲν δὴ οὐδ᾽ ἐὰν ἀντιβολῶσιν ὑμᾶς καὶ ἱκετεύωσι. 

δικαίως ἂν αὐτοὺς ἐλεήσαιτε. ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον τῶν 

τὲ πολιτῶν οἵ διὰ τὴν τούτων πονηρίαν ἀπέϑνῃσκον. 

καὶ τοὺς ἐμπόρους ἐφ᾽ oUg οὗτοι συνέστησαν" οἷς 

ὑμεῖς χαριεῖσϑε καὶ προϑυμοτέρους ποιήσετε. δίκην 

παρὰ τούτων λαμβάνοντες. εἰ δὲ μή, τίν᾽ αὐτοὺς 
» , rr ,? NN , e - , 

οἴεσϑε γνώμην ἕξειν, ἐπειδὰν πύϑονται ὅτι τῶν καπή- 

λων. ot τοῖς εἰσπλέουσιν ὡμολόγησαν ἐπιβουλεύειν. 

ἀπεψηφίσασϑε; 

Οὐκ οἶδ᾽ ὅ τι δεῖ πλείω λέγειν περὶ μὲν γὰρ τῶν 

ἄλλων τῶν ἀδικούντων. ὅτου δικάζονται. δεῖ παρὰ 

τῶν κατηγόρων πυϑέσϑαι. τὴν δὲ τούτων πονηρίαν 

ἅπαντες ἐπίστασϑε. ἐὰν οὖν τούτων καταψηφίσησϑε. 
τά τε δίκαια ποιήσετε καὶ ἀξιώτερον τὸν σῖτον ὠνή- 

σεσϑε᾽ εἰ δὲ μή. τιμιώτερον. 

20 παραδείγματος del Dobhbr, παρ. ἕνεκα del. Graux, 
sed cf. Isoer. I 34 | (xai) οὕτω Hirschig , (καίτοι οὕτω Herw, 
οὗτοι Tayl | μόγις] μόνως P. Müller coll. Aesch. [ 34, sed est: 
vix enim erunt vel hoc pacto tolerabiles Rs | αἱροῦνται 
(C) Taylor: αἰτοῦνται X | παύεσθαι Scheibe: παύσεσϑαν X*, 
παύσασϑαι vulg. 91 δικαίως αὐτοὺς ἐλεήσετε Cob | ἐφ᾽ 
οὺς Tayl: ἐφ᾽ οἷς X | παρὰ τούτων Tayl: παρ᾽ αὐτῶν 
X | τίν᾽ αὐτοὺς C: τὴν αὐτὴν X | εἰσπλέουσιν Rs: 
ἐχπλέουσιν X 29 ὅτου Sauppe: ὅτε X | (£x πολλοῦ» ἐπί- 
στασϑε Roehl | ἂν οὖν... τιμιώτερον laudat Suidas s. 
ἄξιον, hisce mutatis: ἐὰν ov αὐτῶν | εἰ... τιμιώτερον 
del. Pluygers 

22 
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ΚΑΤᾺ IIACKAEONOZX OTI ΟΥ̓Κ HN 

IIAATAIETYZ. 

1 Πολλὰ uiv λέγειν. ὦ ἄνδρες δικασταί. περὶ του- 

τουὶ τοῦ πράγματος οὔτ᾽ ἂν δυναίμην οὔτε μοι δοκεῖ 

δεῖν᾽ ὡς δὲ ὀρθῶς τὴν δίκην ἔλαχον τουτῳὶ Παγκλέ- 

cov. οὐκ ὄντι ΠΙλαταιεῖ. τοῦτο ὑμῖν πειράσομαι ἀπο- 
δεῖξαι. 

3 Ὡς γὰρ ἀδικῶν μὲ πολὺν χρόνον οὐκ ἐπαύετο. ἐλ- 

ϑὼν ἐπὶ τὸ γναφεῖον., ἐν à εἰργάζετο. προσεχαλεσά- 

μὴν αὐτὸν πρὸς τὸν πολέμαρχον. vouítfov μέτοικον 

εἶναι. εἰπόντος δὲ τούτου ὅτι Πλαταιεὺς εἴη. ἠρόμην 

ὁπόϑεν δημοτεύοιτο. παραινέσαντός τινος τῶν παρ- 

όντων προσκαλέσασϑαι καὶ πρὸς τὴν φυλήν. ἧστινος 

εἶναι σκήπτοιτο. ἐπειδὴ δὲ ἀπεκρίνατο ὅτι “΄εκελει- 
όϑεν. προσκαλεσάμενος αὐτὸν καὶ πρὸς τοὺς τῇ Ixzo- 

3 ϑωντίδι δικάζοντας. ἐλθὼν ἐπὶ τὸ κουρεῖον τὸ παρὰ 
τοὺς Ἑρμᾶς. οἷ Δεκελειεῖς προσφοιτῶσιν, ἠρώτων. οὕς 

Or. XXIII. titulum mutavit Hoelscher κατὰ τῆς IleyxAé- 
vog παραγραφῆς, recte Schoemann: πρὸς τὴν Παγκλέωνος 
ἀντιγραφὴν (Att. Proz.? 853). 

1 τουτωὶ Scheibe: τούτω X 2 ὁπόϑεν Markl (fort. 
C): ὁπότε X ἐπειδὴ. .. Δεκελειόϑεν transponit pone δη- 
μοτεύοιτο Kayser | particulam δὲ pone παραινέσαντος transp. 
Markl | προσκαλούμενος Francken post Bakium, qui προσκαλεσό- 
μενος | καὶ (pone αὐτὸν) transponit ante ἐλϑὼν Tayl, καὶ 
utrumque del. Rs. An. Π 87 ἱπποθοωντίδι X | δικάξοντας 
cf. Ar. resp. Ath. 53 3 Ἑρμᾶς, οἵ Wdn: éguecw& οἵ X, 
"Eou&c ἵνα oi vulg. Ἑρμᾶς cf. Harp. Xen. hipparch. 3, 2 | 
δεκελεῖς X cf. Meisterhans gramm? 33,35 ἠρώτων del. et 
οὕς ys Halb, οὖς vs del. et παρ᾽ ὧν (pro ἠρώτων) Francken, 
ovg τὲ (ἀλλαχοῦ Rs 
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τὲ ἐξευρίσκοιμι zlexe Aevéov ἐπυνθανόμην εἴ τινα γιγ- 

νώσκοιεν Ζ;΄εκελειόϑεν δημοτευόμενον Παγκλέωνα. ἐπει- 

δὴ δὲ οὐδεὶς ἔφασκεν γιγνώσκειν αὐτόν, πυϑόμενος ὅτι 
καὶ ἑτέρας δίκας τὰς μὲν φεύγοι τὰς δ᾽ ὠφλήκοι 

παρὰ τῷ πολεμάρχῳ. ἔλαχον καὶ ἐγώ. 
Πρῶτον μὲν οὖν ὑμῖν ZzsxsAcvéov oUg ἠρόμην μάρ- 

τυρας παρέξομαι. ἔπειτα δὲ καὶ τῶν ἄλλων τῶν λα- 
χόντων τε δίκας αὐτῷ πρὸς τὸν πολέμαρχον καὶ κατα- 

δικασαμένων. ὅσοι τυγχάνουσι παρόντες. Καί μοι 

ἐπίλαβε τὸ ὕδωρ. 
ΜΑΡΤΥΡΕΣ. 

Ἔκ μὲν τούτων πεισϑεὶς πρὸς τὸν πολέμαρχον : 

αὐτῷ τὴν δίκην ἔλαχον᾽ ἐπειδὴ δέ μοι αὐτὴν ἀντεγρά- 

Vero μὴ εἰσαγώγιμον εἶναι. περὶ | πολλοῦ ποιούμενος 

μηδενὶ δόξαι ὑβοίξζειν βούλεσθαι μᾶλλον ἢ δίκην A«- 

βεῖν ὧν ἠδικήϑην. πρῶτον uiv Εὐϑύκριτον. ὃν πρεσ- 

βύτατόν τε Πλαταιέων ἐγίγνωσκον καὶ μάλιστα Qó- 

uxv εἰδέναι. ἠρόμην εἴ τινὰ γιγνώσκοι ᾿Ιππαρμοδώρου 

oov Παγχλέωνα Πλαταιέα᾽ ἔπειτα δέ, ἐπειδὴ ἐκεῖνος 

ἀπεκρίνατό μοι ὅτι τὸν ᾿Ιππαρμόδωρον μὲν γιγνώσκοι. 

ὑὸν δὲ ἐκείνω οὐδένα οὔτε Παγκλέωνα οὔτε ἄλλον 
οὐδένα εἰδείη Óvrc, ἠρώτων δὴ καὶ τῶν ἄλλων ὅσους 

ἤδειν Πλαταιέας ὄντας. πάντες οὖν ἀγνοοῦντες τὸ 

ὄνομα αὐτοῦ. ἀκριβέστατα ἂν ἔφασάν us πυϑέσϑαι 

ἐλϑόντα εἰς τὸν χλωρὸν τυρὸν τῇ ἕνῃ καὶ vég* ταύτῃ 

δεκελέων X | ἐπυνθανόμην del. Tayl | φεύγοι Rs: φύγοι 
X | πρὸς τὸν πολέμαρχον Halb 4 δεκελέων X | δὲ del. F. 
Müller, sed cf. 8 6 et XVI 20 | lemma in marg. X 5 τε] 
ὄντα Pluygers, Πλ. ὄντα Kayser | Πλαταιέων cf. Meister- 
hans? 111 6 δὲ post ἔπειτα del. F. Müller cf. 8 4 | ἵἱππαρ- 
μόδωρον μὲν ex ἱππαρμοδώρου υἱὸν à pr. m. X* | τυρὸν cf. 
Poll. IX 47 ἕνῃ (£vg X) cf. Meisterhans? 66 
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γὰρ τῇ ἡμέρᾳ τοῦ μηνὸς ἑκάστου ἐκεῖσε συλλέγεσϑαι τοὺς 
Πλαταιέας. ἐλθὼν οὖν εἰς τὸν τυρὸν ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ 
9 2 ^ 2 y , 

ἐπυνθανόμην αὐτῶν. εἴ τινὰ γιγνώσκοιεν Iloyxisove 

πολίτην σφέτερον. χαὶ οἱ μὲν ἄλλοι οὐκ ἔφασαν 
γιγνώσκειν. εἷς δέ τις εἶπεν ὅτι τῶν μὲν πολιτῶν 

5 ^ , ^ ^ » M L2 , » 

οὐδενὶ εἰδείη τοῦτο ὃν τὸ ὄνομα. δοῦλον μέντοι ἔφη 

ἑαυτοῦ ἀφεστῶτα εἶναι Παγκλέωνα, τήν τε ἡλικίαν 

λέγων τὴν τούτου xci τὴν τέχνην T οὗτος χρῆται. 

Ταῦτ᾽ οὖν ὡς ἀληϑῆ ἔστι. τόν τε Εὐϑύκριτον, ὃν 
E 3 , N M Ἵ , er 

πρῶτον ἠρόμην. καὶ τῶν ἄλλων Πλαταιέων  0Gotg 

προσῆλθον. καὶ τὸν ὃς ἔφη δεσπότης τούτου εἶναι. 

μάρτυρας παρέξομαι. Καί μοι ἐπίλαβε τὸ ὕδωρ. 

MAPTTPEX. 

Ἡμέραις τοίνυν μετὰ ταῦτα οὐ πολλαῖς ὕστε- 

ρον ἰδὼν ἀγόμενον τουτονὶ ΠΙ|αγκλέωνα ὑπὸ Νικο- 

μήδους. ὃς ἐμαρτύρησεν αὐτοῦ δεσπότης εἶναι. προ- 
σῆλϑον βουλόμενος εἰδέναι ὁποῖόν τι περὶ αὐτοῦ πραχ- 

ϑήσοιτο. τότε μὲν οὖν ἐπειδὴ ἐπαύσαντο μαχόμενοι. 

εἶπόν τινὲς τῶν τούτῳ παρόντων ὅτι εἴη αὐτῷ 

ἀδελφὸς ὃς ἐξαιρήσοιτο αὐτὸν εἰς ἐλευϑερίαν" ἐπὶ 

τούτοις ἐγγυησόμενοι παρέξειν sig ἀγορὰν ᾧχοντο 

ἀπιόντες. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ τῆς τε ἀντιγραφῆς ἕνεκα 

ταυτησὶ χαὶ αὐτῆς τῆς δίκης ἔδοξέ μον χρῆναι 

μάρτυρας λαβόντι παραγενέσθαι. ἵν᾿ εἰδείην τόν T 

τοὺς ante IIA. suspectum 4 τις, (Νικομήδης», Herw 
S καὶ τὸν (Νικομήδην) Tayl, καὐτὸν Wdn | lemma in marg. X 
9 ὑπὸ (rov) N. Heldmann | ἐμαρτύρετο West| 0e .. . εἶναι 
del. Roehl | εἶπέ τις... (x«i) ὡς ἐξ. ipse frater haec dicit 
Rs, sed cf. 8 10 | (εἶτ᾽ 5 ἐπὶ τούτοις Halb | παράξειν  Cob, 
sed cf. XIII 23, Demosth. XXIII 91, Aesch. II 117 | ἀγορὰν] 
αὔριον Rauch 10 ἀντιγρᾶ X* 
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3 // 2 x M e [4 2 , 2 ? 

ἐξαιρησόμενον αὐτὸν καὶ ὅ τι λέγων ἀφαιρήσοιτο. ἐφ 
e S 53 2 / x 2$ j Az A U 

oig μὲν οὖν ἐξηγγυήϑη. οὔτε ἀδελφὸς οὔτε ἄλλος οὐ- 

δεὶς ἦλϑε, γυνὴ δὲ φάσκουσα αὑτῆς αὐτὸν εἶναι δοῦ- 
E τὰ — T. / ' , 4) LAT 

λον. ἀμφισβητοῦσα τῷ Νικομήδει,. καὶ οὐκ ἔφη ξάσειν 
SETA M er M 3 3 , 9 / 1 ^ 

αὐτὸν ἄγειν. ὅσα μὲν ovv αὐτόϑι ἐρρήϑη. πολὺς Gv 

εἴη μοι λόγος διηγεῖσθαι" εἰς τοῦτο δὲ βιαιότητος 

ἦλϑον οἵ τε παρόντες τούτῳ x«l αὐτὸς οὗτος, ὥστε 

ἐθέλοντος uiv τοῦ Νικομήδους ἐθϑελούσης δὲ τῆς γυ- 
ναικὸς ἀφιέναι. εἴ τις ἢ εἰς ἐλευϑερίαν τοῦτον (ἀφαι- 

goiro» ἢ ἄγοι φάσκων ἑαυτοῦ δοῦλον εἶναι. τούτων 

οὐδὲν ποιήσαντες ἀφελόμενοι ὥχοντο. Ὡς οὖν τῇ τὲ 

προτεραίᾳ ἐπὶ τούτοις ἐξηγγυήϑη καὶ τότε βίᾳ ὥχοντο 

ἀφελόμενοι αὐτόν. μάρτυρας παρέξομαι ὑμῖν. Καί μοι 
2 , N er 

ἐπίλαβε τὸ ὕδωο.. 
ΜΑΡΤΎΡΕΣ. 

Ῥάδιον τοίνυν εἰδέναι ὅτι οὐδ᾽ αὐτὸς Παγκλέων 

νομίξει ἑαυτὸν μὴ ὅτι Πλαταιέα εἶναι, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐλεύ- 

$toov. ὅστις γὰρ ἐβουλήϑη βίᾳ ἀφαιρεϑεὶς ἐνόχους 

καταστῆσαι τοὺς ἑαυτοῦ ἐπιτηδείους τοῖς βιαίοις μᾶλ- 

λον ἢ κατὰ τοὺς νόμους εἰς τὴν ἐλευϑερίαν ἐξαιρεϑεὶς 

δίκην λαβεῖν παρὰ τῶν ἀγόντων αὐτόν. οὐδενὶ χαλε- 

πὸν γνῶναι ὅτι εὖ εἰδὼς ἑαυτὸν ὄντα δοῦλον ἔδεισεν 

ἐγγυητὰς καταστήσας περὶ τοῦ σώματος ἀγωνίσασϑαι. 

Ὅτι μὲν οὖν Πλαταιεὺς εἶναι πολλοῦ δεῖ. οἶμαι 
t - 2 , , , ET N 5. 49 3 
ὑμᾶς ἐκ τούτων σχεδόν τι γιγνώσκειν" ὅτι δὲ οὐδ᾽ αὐ- 

τὸς ὃς ἄριστα οἷδε τὰ αὑτοῦ, ἡγήσατο δόξαι ἂν ὑμῖν 

λέγων (ὁ ἕτερος) Heldmann | ἐξαιρήσοιτο  Pluygers, £$oi- 
ροῖτο Rauch | φάσχουσα del. Halb 11 ἀφαιροῖτο ἢ 
ἄγοι Sauppe: ἄγοι ἢ X, ἐξαιροῖτο ἢ εἰς δουλείαν ἄγοι Rs, ἐξαι- 
ροῖτο ἢ ἄγοι Scheibe 19 τὴν ante ἐλ. del. Halb, sed cf. 
[Demosth.] LVIII 21 18 αὐτὸς Hertlein, vel αὐτὸς οὗτος 
vel οὗτος αὐτὸς: οὗτος X 

Lsras. Ed. maior ir 

ib 

13 
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Πλαταιεὺς εἶναι. ἐξ ὧν ἔπραξε ῥᾳδίως μαϑήσεσϑε. ἐν 

τῇ ἀντωμοσίᾳ γὰρ τῆς δίκης ἣν αὐτῷ ἔλαχεν ᾿Δριστό- 
M c 2 ^M. ^ ^ Χ , 

δικος οὑτοσί. ἀμφισβητῶν μὴ πρὺς τὸν πολέμαρχον 

εἶναί οἱ τὰς δίκας διεμαρτυρήϑη μὴ Πλαταιεὺς εἶναι. 

ἐπισκηψάμενος δὲ τῷ μάρτυρι οὐκ ἐπεξῆλθεν. ἀλλ᾽ 
εἴασε καταδικάσασϑαι αὐτοῦ τὸν ᾿Δριστόδικον. ἐπεὶ 

0i ὑπερήμερος ἐγένετο. ἐξέτεισε τὴν δίκην. καϑ' ὅτι 
ἔπειϑε. καὶ τούτων. ὡς ἀληϑῆ ἔστι. μάρτυρας ἐγὼ 

παρέξομαι ὑμῖν. Καί μοι ἐπίλαβε τὸ ὕδωρ. 

ΜΑΡΤΎΡΕΣ. 

Πρὶν τοίνυν ταῦτα ὁμολογηϑῆνανι αὐτῷ δεδιὼς 

τὸν ᾿Δριστόδικον, μεταστὰς ἐντεῦϑεν Θήβησι | μετῴκει. 
καίτοι οἶμαι εἰδέναι ὑμᾶς ὅτι εἴπερ ἦν Πλαταιεύς, 

- - $t 7, Χ 3 95 
πανταχοῦ μᾶλλον ἢ Θήβησιν εἰκὸς ἦν αὐτὸν μετοι- 

κῆσαι. Ὥς οὖν ᾧκει «ἔχκεῖ» πολὺν χρόνον. τούτων 

ὑμῖν μάρτυρας παρέξομαι. Καί μοι ἐπίλαβε τὸ ὕδωρ. 

MAPTYPEX. 

5 ᾿Εξαρκεῖν μοι νομίζω τὰ εἰρημένα, ὦ ἄνδρες δικα- 

Gra ἐάν γὰρ διαμνημονεύητε., οἶδ᾽ ὅτι τά τε δίκαια 
M 2 - - M ji 9 M] c E , 

καὶ τἀληϑῆ ψηφιεῖσϑε, καὶ ἃ ἐγὼ ὑμῶν δέομαι. 

ἔπραξε {μετὰ ταῦτα Rs | ἀριστόδικος C corr.: ἀριστό- 
δημος Χ 14 ἐπισκηφψάμενος Cont: ἐπισκειβάμενος X 
αὐτοῦ Rs: αὐτὸν X, αὑτοῦ Dyroff | ἐπειδὴ δὲ Fuhr 15 μετ- 
ὡναστὰς Cob | ἐκεῖ hic add. Markl, ante ᾧκει Rauch | τού- 
του ὑμῖν Pluygers 16 διαμνημονεύσητε ἃ ἐγὼ ὑμῶν δέομαι. 
οἶδ᾽ ὅτι Herw, διαμν. (καὶ ποιήσητε" ἃ ἐγὼ ὑμ. δέομαι, oid" 
ὅτι Francken | (sb οἶδ᾽ malit Rs | ἃ καὶ ἐγὼ de Wilamowitz. 
Post hanc orationem in X paginae 112? pars dimidia vel tertia 
et pagina 112^ tota vacua relinquitur. 
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24. 

[ΠΡῸΣ ΤῊΝ EIZATTEAIAN] ΠΕΡῚ TOY MH 

ΔΙΔΟΣΘΑΙ TOI AATNAT9I API'TPION. 

(Οὐδ πολλοῦ δέω χάριν ἔχειν, ὦ βουλή, τῷ κατη- 

γόρῳ. ὅτι μοι παρεσκεύασε τὸν ἀγῶνα τουτονί. πρό- 
N 3 » H 3-3. χα - , 

τερον (yàg» ovx ἔχων πρόφασιν ἐφ᾽ ἧς τοῦ βίου λό- 

γον δοίην. νυνὶ διὰ τοῦτον εἴληφα. καὶ πειράσομαι 

τῷ λόγῳ τοῦτον μὲν ἐπιδεῖξαι ψευδόμενον, ἐμαυτὸν 

δὲ βεβιωκότα μέχρι τῆσδε τῆς ἡμέρας ἐπαίνου μᾶλλον 

ἄξιον ἢ φϑόνου: διὰ γὰρ οὐδὲν ἄλλο μοι δοκεῖ πα- 

ρασχευάσαι τόνδε μοι τὸν κίνδυνον οὗτος ἢ διὰ φϑό- 
, er , » κι (02.72 3 M 

νον. χαίτον ὕστις τούτοις φϑονεῖ οὖς οἱ ἄλλοι &AsoUGL, 
, ^ ec - c A 3 , V - 

τίνος ἂν ὑμῖν ὃ τοιοῦτος ἀποσχέσϑαι δοκεῖ πονηρίας: 

εἶ μὲν γὰρ ἕνεκα χρημάτων μὲ συκοφαντεῖ, — si δ᾽ ὡς 

ἐχϑρὸν ἑαυτοῦ μὲ τιμωρεῖται. ψεύδεται" διὰ γὰρ τὴν 

πονηρίαν αὐτοῦ οὔτε φίλῳ οὔτε ἐχϑρῷ πώποτε ἐχρη- 

σάμην αὐτῷ. ἤδη τοίνυν, ὦ βουλή. δῆλός ἐστι φϑο- 
νῶν. ὅτι τοιαύτῃ κεχρημένος συμφορᾷ τούτου βελτίων 

εἰμὶ πολίτης. καὶ γὰρ οἶμαι δεῖν. ὦ βουλή. τὰ τοῦ 

σώματος δυστυχήματα τοῖς τῆς ψυχῆς ἐπιτηδεύμασιν 

Or. XXIV. πρὸς τὴν εἰσαγγελίαν cf. Lipsius, Att. 
Proz.? 312. περὶ τοῦ ἀδυνάτου Harp. ἀδύνατοι, περὶ τοῦ διδο- 
μένου τοῖς ἀδυνάτοις ὀβολοῦ Suid. ἀνάπηρος. 

1 Οὐ πολλοῦ Markl, ολλοῦ littera initiali omissa Xk 
ὀλίγου Cont, πολλὴν ὀλίγου Wdn | γὰρ add. Rs | ἐφ᾽ ἢ Dobr Ϊ 
ἐπαίνου] &iov Hamaker | ἀξίως vel ἄξια Rs, ἄξιον ὄντ᾽ Fuhr, 
tov) βεβιωκ. Cont μοι ante τὸν del. Wdn 2 δοκῆ X! 
εἰ μὲν] οὐ μὲν Cob, οὐ Frb | us est in Xf | εἰ δ᾽ ] οὐδ᾽ Cob 
ψεύδεται del. Cob. | post συκοφαντεῖ subaudi ἄφρων ἐστί, id 
quod gestu indicatur cf. Guttentag, progr. Aarau 1878 | αὖ- 
τοῦ del. Herw 9 τούτου] αὐτοῦ Pluygers 

$7 
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ἰᾶσθαι, εἰκότως. εἰ γὰρ ἐξ ἴσου τῇ συμφορᾷ καὶ 

τὴν διάνοιαν ἕξω καὶ τὸν ἄλλον βίον διάξω. τί τού- 
του διοίσω; 

Περὶ μὲν οὖν τούτων τοσαῦτά μοι εἰρήσθω" ὑπὲρ 
ὧν δέ μοι προσήκει λέγειν, ὡς ἂν οἷόν (ve) διὰ 
βοαχυτάτων ἐρῶ. φησὶ γὰρ ὃ χατήγορος οὐ δικαίως 

us λαμβάνειν τὸ παρὰ τῆς πόλεως ἀργύριον" καὶ γὰρ 

τῷ σώματι δύνασθαι καὶ οὐκ εἶναι τῶν ἀδυνάτων, 
xci τέχνην ἐπίστασϑαι τοιαύτην ὥστε καὶ ἄνευ τοῦ 

διδομένου τούτου ζῆν. καὶ τεχμηρίοις χρῆται τῆς μὲν 

τοῦ σώματος ῥώμης. ὅτι ἐπὶ τοὺς ἵππους ἀναβαίνω. τῆς 

δ᾽ ἐν τῇ τέχνῃ εὐπορίας. ὅτι δύναμαι συνεῖναι δυνα- 

μένοις ἀνθρώποις ἀναλίσκειν. τὴν μὲν οὖν ἐκ τῆς τἔχ- 

»ng εὐπορίαν καὶ τὸν ἄλλον τὸν ἐμὸν βίον. οἷος τυγ- 

χάνει. πάντας ὑμᾶς οἴομαι γιγνώσκειν" ὅμως δὲ κἀγὼ 

διὰ βραχέων ἐρῶ. ἐμοὶ γὰρ ὁ μὲν πατὴρ κατέλιπεν 
οὐδέν, τὴν δὲ μητέρα τελευτήσασαν πέπαυμαι τρέφων 

τρίτον ἔτος τουτί. παῖδες δέ μοι οὔπω εἰσὶν οἵ μὲ 

ϑεραπεύσουσι. τέχνην δὲ κέχτημαι βραχέα δυναμένην 

ὠφελεῖν, ἣν αὐτὸς μὲν ἤδη χαλεπῶς ἐργάξομαι. τὸν 
διαδεξόμενον δ᾽ αὐτὴν οὔπω δύναμαι κτήσασϑαι. πρό- 

σοδος δέ μοι οὐκ ἔστιν ἄλλη πλὴν ταύτης. ἣν ἂν ἀφέ- 

λησϑέ us, κινδυνεύσαιμ᾽ ἂν ὑπὸ τῇ δυσχερεστάτῃ 

γενέσϑαι τύχῃ. μὴ τοίνυν. ἐπειδή γε ἔστιν, ὦ βουλή, 

εἰκότως (vel δικαίως) P. Müller: καλῶς X, καλοῖς Markl, 
del. Cob 4 οὖν τούτου Dobr | οἷόν τε Ald: oiov X*, 
οἷός T ὦ B: Müller, οἷόν τ᾽ ἢ Schulze, sed cf. Ant. V 32 | 
καὶ οὐκ εἶναι τῶν ἀδ. del. ΤΥ] ὥστε κἂν Herw ὅ ἐν 
τῇ τέχνῃ del. Baiter, ἐκ τῆς τέχνης Tayl | ὅτι (ἐξ ἴσου» Herw | 
ἀνθρώποις del. Francken | τῆς μὲν οὖν X! | εὐπορίας καὶ 
τῶν ἄλλων X* | ODETRUEE (Or) Rs 6 μοι οὔπω] μοι οὐκ 
Herw coll 8 8 | ἣν Cont: ἧς X ἢ y (àv ὑμῖν» ἐστιν Rs 
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σῶσαί με δικαίως. ἀπολέσητε ἀδίκως" μηδὲ ἃ νεωτέρῳ 
^ - 2 , P/4 ?! , M 

καὶ μᾶλλον ἐρρωμένῳ ὄντι ἔδοτε. πρεσβύτερον καὶ 

ἀσϑενέστερον γιγνόμενον ἀφέλησϑε' μηδὲ πρότερον 

καὶ περὶ τοὺς οὐδὲν ἔχοντας κακὸν ἐλεημονέστατοι 

δοκοῦντες εἶναι νυνὶ διὰ τοῦτον τοὺς καὶ τοῖς ἐχ- 

ϑοοῖς ἐλεινοὺς ὄντας ἀγρίως ἀποδέξησϑε' μηδ᾽ ἐμὲ 
Ζ 2 - M * PA * e , 

τολμήσαντες ἀδικῆσαι καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς ὁμοίως 

ἐμοὶ διακειμένους ἀϑυμῆσαι ποιήσ L γὰρ ἂν ἐμοὶ διακειμένους ἀϑυμῆ οιἰήσητε. xci γὰρ ἃ 
M » zx ΄, er Y [3 - 3 e 
ἄτοπον εἴη. ὦ βουλή, si ὅτε μὲν ἁπλῆ μοι ἣν ἡ Gvu- 

φορά. τότε μὲν φαινοίμην λαμβάνων τὸ ἀργύριον 

τοῦτο. νῦν δ᾽ ἐπειδὴ καὶ γῆρας καὶ νόσοι καὶ τὰ τού- 
τοις ἑπόμενα κακὰ | προσγίγνεταί μοι. τότε ἀφαι- 

ρεϑείην. δοκεῖ δέ μοι τῆς πενίας τῆς ἐμῆς τὸ μέγεϑος 
ς 7 μ᾿ 9 - , , 9 , ὁ κατήγορος ἂν ἐπιδεῖξαι σαφέστατα μόνος ἀνθρώπων. 

εἶ γὰρ ἐγὼ κατασταϑεὶς χορηγὸς τραγῳδοῖς προκαλε- 
, 3 Χ 3 , μ᾿} er 

σαίμην αὐτὸν εἰς ἀντίδοσιν. δεκάκις ἂν ἕλοιτο χορη- 

γῆσαι μᾶλλον ἢ ἀντιδοῦναι ἅπαξ. καὶ πῶς οὐ δεινόν 
9 - N - t M M 3 ΄ 2 
ἐστι νῦν uiv κατηγορεῖν ὡς διὰ πολλὴν εὐπορίαν ἐξ 

ἴσου δύναμαι συνεῖναι τοῖς πλουσιωτάτοις. εἰ δὲ ὧν 

ἐγὼ λέγω τύχοι τι γενόμενον, ζὁμολογεῖν ἄν μὲδ τοι- 

obrov εἶναι καὶ ἔτι πονηρότερον: 
Περὶ δὲ τῆς ἐμῆς ἱππικῆς, ἧς οὗτος ἐτόλμησε μνη- 

&c9. γενόμενον Wdn | τοὺς καὶ Rs: καὶ τοὺς X | ἀγρ. 
ἀποδιώξητε Francken 8 ἐφαινόμην Hertlein, sed cf. Gebauer, 
arg. contr. 202 | ἑπόμενα C: ἐχόμενα X | τότε (altero loco)] 
τοῦτο Rosenberg, sed cf. Gebauer ib. 113 9 μόνος del. 
Cob, καὶ μόνος Wdn | προκαλεσαίμην Hs: προσκαλεσαίμην 
ΧΙ καὶ πῶς] εἶτα πῶς C, καίτοι πῶς Cob, κᾷτα πῶς Gebauer | 
τι γεν. Emperius: τις γεν. X, τύχοιμι γενόμενος Wdn | ὁμολο- 
γεῖν ἂν add. Kayser, με add. secundum Rauchensteinium Fuhr | 
καὶ ἔτι ἀπορώτερον Kayser, τοιοῦτον ἂν ἐμὲ κρῖναι Heldmann, τοι- 
οὔτον ἂν εἶναι; καὶ τί πονηρότερον: Gebauer secundum Halmium, 
καὶ τί ἕτι πον. : Sauppe, καὶ ἔστι τι z0v.; Scheibe, τότε πτωχὸν 
εἶναι (vel πενέστερον τότ᾽ ἂν ἡγεῖσϑαι) καὶ ἔτι πον.: Wdn 

10 
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σϑῆναι πρὸς ὑμᾶς. οὔτε τὴν τύχην δείσας οὔτε ὑμᾶς 

αἰσχυνθείς. οὐ πολὺς ὃ λόγος. εἰκὸς ydo, ὦ βουλή, 
πάντας τοὺς ἔχοντάς τι δυστύχημα τοῦτο ζητεῖν καὶ 

τοῦτο φιλοσοφεῖν, ὕπως ὡς ἀλυπότατα μεταχειριοῦνται 

τὸ συμβεβηκὸς πάϑος. ὧν εἷς ἐγώ. καὶ περιπεπτωκὼς 
n - PN 2 ““ f Ε A τοιαύτῃ συμφορᾷ ταύτην ἐμαυτῷ ὁδαστώνην ἐξηῦρον 

εἷς τὰς ὁδοὺς τὰς μαχροτέρας τῶν ἀναγκαίων. ὃ δὲ 

μέγιστον. ὦ βουλή. τεχμήριον ὅτι διὰ τὴν συμφορὰν 
3 3 3 M y er [4 [3 dr DEN ' e 
ἀλλ᾽ οὐ διὰ τὴν ὕβριν, ὡς οὗτός φησιν. ἐπὶ τοὺς ἵπ- 

πους ἀναβαίνω [δάδιόν ἐστι μαϑεῖν)]. εἰ γὰρ ἐκεκτή- 
μὴν οὐσίαν. ἐπ᾿ ἀστράβης ἂν ὠχούμην. ἀλλ᾽ οὐκ ἐπὶ 

τοὺς ἀλλοτρίους ἵππους ἀνέβαινον. νυνὶ δ᾽ ἐπειδὴ 

τοιοῦτον οὐ δύναμαι κτήσασϑαι. τοῖς ἀλλοτρίοις ἵπ- 

ποις ἀναγκάζομαι χρῆσϑαι πολλάκις. καίτοι πῶς οὐκ 
E , 3 S: , - ^" 9 M 2.59 79. , ἄτοπόν ἐστιν. ὦ βουλή, τοῦτον ἂν. ci μὲν ἐπ᾽ ἀστρά- 

pus ὀχούμενον ἑώρα με. σιωπᾶν (τί γὰρ ἂν καὶ &Ac- 
rr 3 90 ' 2 , er 93 , y&v;) ὅτι δ᾽ ἐπὶ τοὺς ἠτημένους ἵππους ἀναβαίνω. 

- , e - ς WV , δι ἘΚ ^ 

πειρᾶσϑαι πείϑειν ὑμᾶς ὡς δυνατός εἰμι; καὶ ὅτι μὲν 
- , M - P4 “ , 

δυοῖν βακτηρίαιν χρῶμαι. τῶν ἄλλων μιᾷ χρωμένων. 

μὴ κατηγορεῖν ὡς χαὶ τοῦτο τῶν δυναμένων ἐστίν" 

ὅτι δ᾽ ἐπὶ τοὺς ἵππους ἀναβαίνω. τεκμηρίῳ χρῆσϑαι , TOUG L ς ἂν ἢ ἤ τ op ; 

πρὺς ὑμᾶς ὡς εἰμὶ τῶν δυναμένων; οἷς ἐγὼ διὰ τὴν 

αὐτὴν αἰτίαν ἀμφοτέροις χρῶμαι. 

Τοσοῦτον δὲ διενήνοχεν ἀναισχυντίᾳ τῶν ἁπάντων 

10 εἰκὸς Kayser: ἐγὼ X, quo servato γὰρ ζὁρῶ» Sauppe, 
γὰρ (ἡγοῦμαι post Reiskium Fuhr, πάντας (οἶμαι C, ἔγνων 
γὰρ Scheibe | τοῦτο (ante ἕητεῖν) post Stephanum Fuhr: τοι- 
o)ro X! (quo servato) ἕητεῖν τοῦτο χαὶ Francken), τοιοῦτόν τι 
Sauppe, τοῦτ᾽ (οἵἷμαι Wdn | ἐγὼ (ὧν) καὶ Rs, ἐγὼ ὧν περ. 
Herw 11 δι᾽ ὕβριν Dobr | óc 010v ἐστι μαϑεῖν del. Seheibe | 
τοιοῦτόν τι Cob | οὐ δύν.] οὐδὲν δύν. Dobr | πολλάκις del. 
Pluygers 19. &v(pone τοῦτον) Wdn: αὐτὸν X, ἂν αὐτὸν Kayser, 
σιωπᾶν (&v» Scheibe | εἰμι Kayser: εἴην X | (o0?» χρῶμαι Rs 
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ἀνθρώπων. ὥστε ὑμᾶς πειρᾶται πείϑειν, τοσούτους 

ὄντας εἷς Ov, ὡς οὐκ εἰμὶ τῶν ἀδυνάτων ἐγώ. καίτοι 

εἰ τοῦτο πείσει τινὰς ὑμῶν. ὦ βουλή. τέ μὲ κωλύει 
κληροῦσϑαι τῶν ἐννέα ἀρχύντων. καὶ ὑμᾶς ἐμοῦ μὲν 

ἀφελέσϑαι τὸν ὀβολὸν ὡς ὑγιαίνοντος. τούτῳ ὃὲ ψη- 
φίσασϑαι πάντας ὡς ἀναπήρῳ; οὐ γὰρ δήπου τὸν 

αὐτὸν ὑμεῖς μὲν ὡς δυνάμενον ἀφαιρήσεσϑε τὸ διδό- 
μένον. οἱ δὲ {ϑεσμοθϑέταιΣ ὡς ἀδύνατον ὄντα κλη- 

ροῦσϑαι κωλύσουσιν. ἀλλὰ γὰρ οὔτε ὑμεῖς τούτῳ τὴν 

αὐτὴν ἔχετε γνώμην. οὔϑ᾽ οὗτος ζὑμῖν» εὖ ποιῶν. 

ὃ μὲν γὰρ ὥσπερ ἐπικλήρου τῆς συμφορᾶς οὔσης ἀμ- 
φισβητήσων ἥκει καὶ πειρᾶται πείϑειν ὑμᾶς ὡς οὐκ 

εἰμὶ τοιοῦτος οἷον ὑμεῖς ὁρᾶτε πάντες" ὑμεῖς δὲ (ὃ 
τῶν εὖ φρονούντων ἔργον ἐστί) μᾶλλον πιστεύετε 

τοῖς ὑμετέροις αὐτῶν ὀφθαλμοῖς ἢ τοῖς τούτου λόγοις. 

Δέγει δ᾽ ὡς ὑβριστής εἶμι καὶ βίαιος καὶ λίαν 

ἀσελγῶς διακείμενος. ὥσπερ εἰ φοβερῶς ὀνομάσειε, 

μέλλων ἀληϑῆ λέγειν. ἀλλ᾽ οὐκ, ἐὰν πάνυ πραόνως 

[μηδὲ ψεύδηται]. ταῦτα ποιήσων. ἐγὼ δ᾽ ὑμᾶς. ὦ 

19 κωλύσει Frb, sed cf. Gentsch, diss. Jen. IV 231 | Suid. 
S. ἀνάπηρος καὶ τί κωλύει ὑμᾶς uiv ὠφελεῖσθαι τῷ ὀβολῷ ὡς 
ὑγιεῖς ὄντας, τούτῳ δὲ ψηφίσασϑαι ἐάσαντας ὡς ἀναπήρῳ Ι ὑμᾶς 
viov μὲν ἐμοῦ ἀφεῖ. Herw, ὑμᾶς νῦν μὲν ἀφ. ... τότε δὲ ψηφ. 
Wdn ἐλεήσαντας Frb | ϑεσμο- 
ϑέται add. Frb, 'γόμοι add. Plures 14 ὑμῖν post Contium 
add. Rs, οὔϑ᾽ ὕστις εὖ φρονῶν Markl, οὔϑ᾽ οὐδεὶς εὖ go. 
Reuss, obo οὗτος εὖ νοῶν Sauppe, οὔϑ᾽ οὗτος ἑαυτῷ Kayser, 
οὔϑ᾽ οὗτος ἐμὲ εὖ ποιῶν Heldmann, οὔϑ᾽ οὗτος εὔλογα δοκεῖ 
σποιεῖν Jebb, oi οὗτος σπουδάζξει εὖ ποιῶν Wdn secundum 
Naberum, οὔϑ'᾽ οὗτος ὑμῖν" ὁ μὲν γὰρ παρανοῶν (vel εὖ ποιῶν) 
pi Müller | ἐπὶ κλήρου X, ὡς περὶ ἐπικλήρου deleta voce οὔσης 
Francken 1 λέγει C: λέγω X* | ὀνομάσαι X | εἰ φϑονεροῖς 
ὀνόμασι χρήσαιτο Cob | μέλλων {δόξειν») Herw | πραόνως 
ur: πρᾶον ὡς X | μηδὲ ψεύδηται del. Kayser, μηδὲν ψ. Em- 

perius | ὡσπερεὶ φοβεροῖς ὀνόμασι μέλλων ἀλ. λέγ. ἀλλ᾽ οὐχ Gv 

14 
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βουλή, σαφῶς οἶμαι δεῖν διαγιγνώσκειν oic τ᾽ ἐγχωρεῖ 

τῶν ἀνθρώπων ὑβρισταῖς εἶναι καὶ οἷς οὐ προσήκει. 

οὐ γὰρ (rovg» πενομένους καὶ λίαν ἀπόρως διακει- 

μένους ὑβρίζειν εἰκός. ἀλλὰ τοὺς πολλῷ πλείω τῶν 

ἀναγκαίων κεχτημένους" οὐδὲ τοὺς ἀδυνάτους τοῖς 

σώμασιν ὄντας. ἀλλὰ τοὺς μάλιστα πιστεύοντας ταῖς 

αὑτῶν δώμαις" οὐδὲ τοὺς ἤδη προβεβηκότας τῇ ἡλικίᾳ, 

ἀλλὰ τοὺς ἔτι νέους καὶ νέαις ταῖς διανοίαις χρωμέ- 

vovg. οἱ μὲν γὰρ πλούσιοι τοῖς χρήμασιν ἐξωνοῦνται 

τοὺς κινδύνους. οἱ δὲ πένητες ὑπὸ τῆς παρούσης ἀπο- 

ρίας σωφρονεῖν ἀναγκάζονται" καὶ οἱ μὲν νέοι συγ- 
γνώμης ἀξιοῦνται τυγχάνειν παρὰ τῶν πρεσβυτέρων, 

τοῖς δὲ πρεσβυτέροις ἐξαμαρτάνουσιν ὁμοίως ἐπιτι- 

μῶσιν ἀμφότεροι" καὶ τοῖς μὲν ἰσχυροῖς ἐγχωρεῖ μηδὲν 

αὐτοῖς πάσχουσιν. oUg ἂν βουληϑῶσιν. ὑβρίζειν. τοῖς 

0t ἀσϑενέσιν οὐκ ἔστιν οὔτε ὑβριξομένοις ἀμύνεσθαι 

τοὺς ὑπάρξαντας οὔτε ὑβρίζειν βουλομένοις περιγίγνε- 

σϑαι τῶν ἀδικουμένων. ὥστε μοι δοκεῖ ὃ κατήγορος 

εἰπεῖν περὶ τῆς ἐμῆς ὕβρεως οὐ σπουδάξων. ἀλλὰ παί- 

ξων. οὐδ᾽ ὑμᾶς πεῖσαι βουλόμενος ὡς εἰμὶ τοιοῦτος, 

ἀλλ᾽ ἐμὲ κωμῳδεῖν βουλόμενος, ὥσπερ τι καλὸν ποιῶν. 

Ἔτι δὲ xci συλλέγεσθαί φησιν ἀνθρώπους ὡς ἐμὲ 

πονηροὺς καὶ πολλούς. οἱ τὰ μὲν ἑαυτῶν ἀνηλώκασι. 

τοῖς δὲ τὰ σφέτερα σῴζειν βουλομένοις ἐπιβουλεύου- 

σιν. ὑμεῖς δὲ ἐνθυμήϑητε πάντες ὅτι ταῦτα λέγων 

οὐδὲν ἐμοῦ κατηγορεῖ μᾶλλον ἢ τῶν ἄλλων ὅσοι TÉg- 

πάνυ πραόνως μηδὲ ψευδῆ, ταῦτα πείσων Francken, μηδὲ ψευδῆ 
ταὐτὰ ποιήσων Madvig, πραόνως ψεύδηται, πιστὰ ποιήσων Wdn 
16 τοὺς add. Rs | καὶ νεανικαῖς Bake 17 πρεσβυτέροις 
Frb: ἑτέροις X, γέρουσιν Herw 18 ove ἐὰν B. X | ὑπάρ- 
ξἕαντας Steph: συνάρξαντας X | βουλόμενος altero loco del. 
Cob | καλὸν εἰπών Markl 
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νας ἔχουσιν, οὐδὲ τῶν ὡς ἐμὲ εἰσιόντων μᾶλλον ἢ 

τῶν ὡς τοὺς ἄλλους δημιουργούς. ἕκαστος γὰρ ὑμῶν 

εἴϑισται προσφοιτᾶν ὃ μὲν πρὸς μυροπώλιον. ὁ δὲ 

πρὸς κουρεῖον, ὁ δὲ πρὸς oxvrorousiov, ὃ δ᾽ ὅποι ἂν 

τύχῃ, καὶ πλεῖστοι μὲν ὡς (rovc) ἐγγυτάτω τῆς ἀγο- 

ρᾶς κατεσκευασμένους. ἐλάχιστοι δὲ ὡς τοὺς πλεῖστον 

ἀπέχοντας αὐτῆς" ὥστ᾽ εἴ τις ὑμῶν πονηρίαν κατα- 

γνώσεται τῶν ὡς ἐμὲ εἰσιόντων, δῆλον ὅτι x«i τῶν 

παρὰ τοῖς ἄλλοις διατριβόντων" εἰ δὲ κἀκείνων, ἅπάν- 

τῶν ᾿4ϑηναίων᾽ ἅπαντες γὰρ εἴϑισϑε προσφοιτᾶν καὶ 

διατρίβειν ἁμουγέπου. 

᾿Αλλὰ γὰρ οὐκ oi) ὅ τι δεῖ λίαν μὲ ἀκριβῶς ἀπο- 

λογούμενον πρὸς ὃν ἕκαστον ὑμῖν τῶν εἰρημένων 

ἐνοχλεῖν πλείω χρόνον. εἰ γὰρ ὑπὲρ τῶν μεγίστων 

εἴρηκα, τί δεῖ περὶ τῶν φαύλων ὁμοίως τούτῳ σπου- 

δάξειν; ἐγὼ δ᾽ ὑμῶν. ὦ βουλή. δέομαι πάντων τὴν 

αὐτὴν ἔχειν περὶ ἐμοῦ διάνοιαν, ἥνπερ καὶ πρότερον" 
μὴ οὗ μόνου μεταλαβεῖν ἔδωκεν ἡ τύχη μοι τῶν ἐν 

τῇ πατρίδι. τούτου διὰ τουτονὶ ἀποστερήσητέ ue* μηδ᾽ 

ἃ πάλαι κοινῇ πάντες ἔδοτέ μοι. νῦν οὗτος εἷς Qv 

πείσῃ πάλιν ὑμᾶς ἀφελέσϑαι. ἐπειδὴ γάρ. ὦ βουλή, 

τῶν μεγίστων [ἀρχῶν] ὁ δαίμων ἀπεστέρησεν ἡμᾶς. 

ἡ πόλις ἡμῖν ἐψηφίσατο τοῦτο τὸ ἀργύριον, ἡγουμένη 

κοινὰς εἶναι τὰς τύχας τοῖς ἅπασι καὶ τῶν κακῶν καὶ 

19 ἢ ὑμῶν ὡς τοὺς Wdn 20 μυροπώλιον cf. Ar. 
Ran. 112, μυροπωλεῖον C | οἱ δὲ πρὸς xovo. X | ὕπη ἂν τύχοι 
X* τοὺς add. Steph | τοὺς xà. Steph: οὐ πλ. X* | &uov- 
γέπου Morgan, ἁμοῦ γέ που Bekker: ἄλλου yé zov Χ 21 περὶ 
τῶν μεγ. (ἱκανῶς Frb | φαύλων ὁμοίως τούτῳ Dobr: ὁμοί- 
ὡς τούτῳ φαύλων Χ, περὶ φαύλ. ὁμ. τούτῳ Καὐτῷ» Heldmann | 
καὶ {αἱ πρότερον Bake 22 μὴ scripsi: μηδ΄ X, μὴ (οὖν) 
Fuhr, μὴ (roívov» Wdn, μὴ {δὴ Herw μόνου Markl: μό- 
vov X | ἀρχῶν del. Frb 

20 

22 
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τῶν ἀγαϑῶν. πῶς οὖν οὐκ ἂν δειλαιότατος εἴην, 
εἰ τῶν μὲν καλλίστων καὶ μεγίστων διὰ τὴν συμφο- 

ρὰν ἀπεστερημένος εἴην, ἃ δ᾽ ἡ πόλις ἔδωκε προνο- 

ηϑεῖσα τῶν οὕτως διακειμένων. διὰ τὸν κατήγορον 

ἀφαιρεϑείην; μηδαμῶς, ὦ βουλή, ταύτῃ 9509s τὴν 
ψῆφον. διὰ τί γὰρ ἂν καὶ τύχοιμι τοιούτων ὑμῶν; 

πότερον ὅτι δι’ ἐμέ τις εἰς ἀγῶνα πώποτε καταστὰς 

ἀπώλεσε τὴν οὐσίαν; ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἂν εἷς ἀποδείξειεν. 

ἀλλ᾽ ὅτι πολυπράγμων εἰμὶ καὶ ϑρασὺς καὶ φιλαπεχ- 

ϑήμων; ἀλλ᾽ οὐ τοιαύταις ἀφορμαῖς τοῦ βίου [πρὸς 
τὰ τοιαῦτα] τυγχάνω χρώμενος. ἀλλ᾽ ὅτι λίαν ὑβρι- 

στὴς καὶ βίαιος; (ἀλλ᾽) οὐδ᾽ ἂν αὐτὸς φήσειεν, εἰ μὴ 

βούλοιτο καὶ τοῦτο ψεύδεσϑαι τοῖς ἄλλοις ὁμοίως. 

ἀλλ᾽ ὅτι ἐπὶ τῶν τριάκοντα γενόμενος ἐν δυνάμει 

κακῶς ἐποίησα πολλοὺς τῶν πολιτῶν; ἀλλὰ μετὰ τοῦ 

ὑμετέρου πλήϑους ἔφυγον εἰς Χαλκίδα [τὴν ém Εὐ- 

ρίπῳ]. καὶ ἐξόν μοι μετ᾽ ἐκείνων ἀδεῶς πολιτεύεσϑαι. 

μὲεϑ᾽ ὑμῶν εἱλόμην κινδυνεύειν ἀπελϑώίν. μὴ τοί- 

νυν. ὦ βουλή, μηδὲν ἡμαρτηκὼς ὁμοίων ὑμῶν τύχοιμι 

τοῖς πολλὰ ἠδικηχόσιν. ἀλλὰ τὴν αὐτὴν ψῆφον ϑέσϑε 

περὶ ἐμοῦ ταῖς ἄλλαις βουλαῖς. ἀναμνησϑέντες ὅτι 

οὔτε χρήματα διαχειρίσας τῆς πόλεως δίδωμι λόγον 

28 δειλαιότατος (() Markl: δικαιότατος X | εἴην ef. 
Gebauer arg. 204, ἢν Hertlein, εἶμι Frb| ϑῆσϑε Bekker: déc 
X τὴν vigor Cont: τῇ ψήφω X 24 τοιαύταις {ταῖς 
Halb | πρὸς τὰ τοιαῦτα del. Francken | Fuhr verba ἀλλ οὐ 

. χρώμενος pone βίαιος et verba ἀλλ᾽ οὐδ᾽... ὁμοίως 
pone φιλαπεχϑήμων transponit 95 à44 add. C | αὐτὸς 
(οὗτος) malit Frb | τὴν ἐπ᾽ “Εὐρίπῳ del. Frb | ἀπελϑών 
Baeker: ἁπάντων X, {περὶ ἁπάντων Dobr, ἅπαντα Scheibe, 
ἀπαντῶν West, ἀπόντων vel ἀποδημούντων p Müller, (ἐνδεὴς. 
ἁπάντων hs, ἀποδημῶν Reuss 26 ὁμοίων Cont: ὁμοίως 
X | αὐτῆς ex αὐτῶν ἃ pr. m. Xs 
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3 M x 3 ^ MN 2 $8 , 3 , e , αὐτῶν. οὔτε ἀρχὴν ἄρξας οὐδεμίαν εὐϑύνας ὑπέχω 
νῦν αὐτῆς. ἀλλὰ περὶ ὀβολοῦ μόνον ποιοῦμαι τοὺς 

λόγους. καὶ οὕτως ὑμεῖς μὲν τὰ δίκαια γνώσεσϑε 
πάντες. ἐγὼ δὲ τούτων ὑμῖν τυχὼν ἕξω τὴν χάριν. 
οὗτος δὲ τοῦ λοιποῦ μαϑήσεται μὴ τοῖς ἀσϑενεστέροις 
3 , ? δ M c , , € , 

ἐπιβουλεύειν ἀλλὰ τῶν ὁμοίων αὐτῷ περιγίγνεσθαι. 

25. 

| [ΔΉΜΟΥ KATAATXEOZ] AIIOAOTIA. 

Ὑμῖν uiv πολλὴν συγγνώμην ἔχω, ὦ ἄνδρες δικα- 
σταί. ἀκούουσι τοιούτων λόγων καὶ ἀναμιμνῃσκομένοις 

τῶν γεγενημένων. ὁμοίως ἅπασιν ὀργίζεσθαι τοῖς Ev 

ἄστει us(vaGw τῶν δὲ κατηγόρων ϑαυμάξω. οἱ ἀμε- 

λοῦντες τῶν οἰκείων τῶν ἀλλοτρίων ἐπιμελοῦνται. εἰ 

σαφῶς εἰδότες τοὺς μηδὲν ἀδικοῦντας καὶ τοὺς πολλὰ 

ἐξημαρτηχότας ζητοῦσι [κερδαίνειν ἢ] ὑμᾶς πείϑειν 

περὶ ἁπάντων ἡμῶν τὴν γνώμην ταύτην ἔχειν. εἰ μὲν 

οὖν οἴονται. ἃ ὑπὸ τῶν τριάκοντα γεγένηται τῇ πόλει. 

{πάντ᾽ ἐμοῦ κατηγορηκέναι, ἀδυνάτους αὐτοὺς ἡγοῦ- 

97 τοιούτων ὑμῶν τυχὼν Markl. 

Or. XXV. δήμου καταλύσεως delevi cf. Meier - Lipsius, 
Att. Proz.? 246. 

1 εἰ óu. ἅπ. ὀργίξεσϑε C | εἰ ἀμελοῦντες Markl, ὅτι ἀμ. 
Francken | οἵ... ἐπιμελοῦνται deleverit Gebauer | εἰ σαφῶς 
Rs: οὗ σαφῶς X, ὅτι σαφ. West, καὶ σαφ. Dobr, καὶ ot σαφ. 
Scheibe | διειδότες Herw | μηδὲν Rs: μὲν X | κερδαίνειν ἢ 
del. Dobr, κερὸ. καὶ Tayl, κερὸ. (μᾶλλον) 1 ἢ Rs, κέρδους ἕνεκα 
Reuss, x00. ὑμᾶς πείϑοντες Francken, ἢ ὑμᾶς πείϑουσι Halb | 
τὴν αὐτὴν γνώμην Jacobs, yv. τὴν αὐτὴν Lu 9 {πάνϑ᾽ ? 
ἃ Kayser, Ciro" 25 
γεγένηνται XE πάντ᾽ post Reiskium ud Fr. ἐμοῦ] ὁμοῦ 
Markl, ὁμοῦ πάντ᾽ εἰρηκέναι Francken 

21 
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μαι λέγειν: οὐδὲ γὰρ πολλοστὸν μέρος τῶν ἐκείνοις 

πεπραγμένων εἰρήκασιν" εἰ δὲ ὡς ἐμοί τι προσῆκον 

περὶ αὐτῶν ποιοῦνται τοὺς λόγους. ἀποδείξω τούτους 

μὲν ἅπαντα ψευδομένους. ἐμαυτὸν δὲ τοιοῦτον ὕντα 

οἷόσπερ ἂν τῶν ἐκ Πειραιῶς (ὃ) βέλτιστος ἐν ἄστει 

μείνας ἐγένετο. δέομαι δ᾽ ὑμῶν. ὦ ἄνδρες δικασταί, 
μὴ τὴν αὐτὴν γνώμην ἔχειν τοῖς συκοφάνταις. τού- 

τῶν μὲν γὰρ ἔργον ἐστὶ καὶ τοὺς μηδὲν ἡμαρτηκότας 

tig αἰτίων καϑιστάναι (ἔκ τούτων γὰρ ἂν μάλιστα 

χρηματίζοιντο). ὑμέτερον δὲ τοῖς μηδὲν ἀδικοῦσιν ἐξ 
ἴσου τῆς πολιτείας μεταδιδόναι" οὕτω γὰρ ἂν τοῖς 

καϑεστηχκόσι πράγμασι πλείστους συμμάχους ἔχοιτε. 

ἀξιῶ δέ, ὦ ἄνδρες δικασταί, ἐὰν ἀποφήνω συμφορᾶς 
μὲν μηδεμιᾶς αἴτιος γεγενημένος. πολλὰ δὲ κἀγαϑὰ 

εἰργασμένος τὴν πόλιν καὶ τῷ σώματι καὶ τοῖς χρή- 
μασι. ταῦτα γοῦν μοι παρ᾽ ὑμῶν ὑπάρχειν. ὧν οὐ 

μόνον τοὺς εὖ πεποιηκότας ἀλλὰ καὶ τοὺς μηδὲν 

ἀδικοῦντας τυγχάνειν δίκαιόν ἐστι. μέγα μὲν οὖν 

ἡγοῦμαί {μοι τεκμήριον εἶναι. Ort, εἴπερ ἐδύναντο 

οἱ κατήγοροι ἰδίᾳ μὲ ἀδικοῦντα ἐξελέγξαι. οὐκ ἂν τὰ 

τῶν τριάκοντα ἁμαρτήματα ἐμοῦ κατηγόρουν. οὐδ᾽ 

ἂν Govro χρῆναι ὑπὲρ τῶν ἐκείνοις πεπραγμένων ἕτέ- 

ρους διαβάλλειν. ἀλλ᾽ αὐτοὺς τοὺς ἀδικοῦντας τιμω- 

ρεῖσϑαι" νῦν δὲ νομίζουσι τὴν πρὸς ἐκείνους ὀργὴν 

ἀποδείξω Steph: ἀποδείξαι X, ἀποδ. (βούλομαι Rs, 
{πειράσομαι ἀποδ. prop. Fuhr | ἅπαντα Steph: ἅπαντας X Ϊ 
ὁ add. Rs Di καϑιστάνειν X | χρηματίξοιντο Coraes: χρη- 
ματίξζειντὸΧ 4 ἀποφήνω v. d. Es: ἀποφανῶ X, ἀπο(λογού- 
μένος) φανῶ Rs, ἐάνπερ φανῶ Dobr, ἐὰν κἀγὼ φανῶ P. Müller 
9 μοι add. Frb, ἐμοὶ add. Francken | εἴπερ] εἶ Kayser, sed 
cf. I 46, [XX] 16 | ὅτι (οὐκ ἀδικῶν)" εἰ γὰρ ἐδ. Francken | 
ἰδίαμε est in X* | ἐκείνοις] ἑτέροις vel ἐνίοις Dobr | ἀλλ᾽ 

. τιμωρεῖσϑαι del. Wecklein 
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ἱχανὴν εἶναι καὶ τοὺς μηδὲν κακὸν εἰργασμένους ἀπο- 

λέσαι. ἐγὼ δὲ οὐχ ἡγοῦμαι δίκαιον εἶναι οὔτε εἴ 

τινες τῇ πόλει πολλῶν ἀγαϑῶν αἴτιοι γεγένηνται, ἄλ- 
λους τινὰς ὑπὲρ τούτων τιμὴν ἢ χάριν κομίσασϑαι 

παρ᾽ ὑμῶν, οὔτ᾽ εἴ τινες πολλὰ χακὰ εἰργασμένοι 
" ? , Ei! 3 ? , ' N 3 - 

εἰσίν, εἰκότως ἂν δι᾿ ἐχείνους τοὺς μηδὲν ἀδικοῦντας 
2 ΄ ' - / Due ' ^ ἘΝ ἐς , 
ὀνείδους καὶ διαβολῆς τυγχάνειν" ἱκανοὶ γὰρ οἱ ὑπαρ- 

χοντες ἐχϑροὶ τῇ πόλει καὶ μέγα κέρδος νομίζοντες 
* ' 2. δι», 2 - - , 

εἶναι τοὺς ἀδίκως ἐν ταῖς διαβολαῖς χαϑεστηκύότας. 

Πειράσομαι δ᾽ ὑμᾶς διδάξαι, οὺς ἡγοῦμαι τῶν πο- 
λιτῶν προσήχειν ὀλιγαρχίας ἐπιϑυμεῖν καὶ (ovg? δη- 

μοχρατίας. ἐκ τούτου γὰρ καὶ ὑμεῖς γνώσεσϑε, κἀγὼ 

περὶ ἐμαυτοῦ τὴν ἀπολογίαν ποιήσομαι. ἀποφαίνων 
ς EA P] Ct 2 ΄, 2 P] r3 2 3 ΄ 
ὡς οὔτε ἐξ ὧν ἐν δημοκρατίᾳ οὔτε ἐξ ὧν ἐν ὀλιγαρχίᾳ 

πεποίηκα, οὐδέν μοι προσῆκον καχόνουν εἶναι τῷ πλήϑει 

τῷ ὑμετέρῳ. πρῶτον μὲν οὖν ἐνθυμηϑῆναι χρὴ ὅτι οὐ- 

δείς ἐστιν ἀνθρώπων φύσει οὔτε ὀλιγαρχικὸς οὔτε 

δημοχρατικός., ἀλλ᾽ ἥτις ἂν ἑκάστῳ πολιτεία συμφέρῃ: 
, » , er 3 9 , 

ταύτην προϑυμεῖται καϑεστάναι" ὥστε οὐκ ἐλάχιστον 

ἐν ὑμῖν ἐστι μέρος ὡς πλείστους ἐπιϑυμεῖν τῶν παρόν- 

τῶν νυνὶ πραγμάτων. καὶ ταῦτα ὅτι οὕτως ἔχει. οὐ 

χαλεπῶς ἔκ τῶν πρότερον γεγενημένων μαϑήσεσϑε. 

σκέψασθε γάρ. ὦ ἄνδρες δικασταί. τοὺς προστάντας 

6 πολλῶν κἀγαϑῶν Wrobel | εἰκότως ἂν (οἶμαι malit 
Gebauer | καὶ μέγα] οἱ μέγα Halm, οἱ καὶ μέγα malit Scheibe | 
εἶναι ζἁλῶναι τοὺς Herw 7 οἷς ἡγοῦμαι Tayl, οἵστισιν Ty. 
Herw | οὺὃς add. Cont, καὶ δημοκρατίας del. Wdn | καὶ ὑμεῖς 
γνώσεσϑε del Sauppe, κἀγὼ... ἀποφαίνων del. Kayser, 
ἀποφαίνων del. Frb, (ἄμεινον. καὶ ὑμεῖς διαγνώσεσϑε Wüdn, 
ῥᾷστα» καὶ ὑμεῖς yv. Broeckmeijer | προσῆκεν Tayl 8 οὔτε 
et οὔτε δημοκρατικός del. Wdn καϑεστάναι Fuhr coll. 
Isocr. VIII 133: καϑιστάναι X 

-1 
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ἀμφοτέρων {τῶνΣ πολιτειῶν. ὁσάχις δὴ μετεβάλοντο. 

οὐ Φρύνιχος μὲν x«i Πείσανδρος καὶ οἱ μετ᾽ ἐκείνων 

δημαγωγοί, ἐπειδὴ πολλὰ εἰς ὑμᾶς ἐξήμαρτον. τὰς περὶ 

τούτων δείσαντες τιμωρίας τὴν προτέραν ὀλιγαρχίαν 

κατέστησαν. πολλοὶ δὲ τῶν τετρακοσίων μετὰ τῶν ἐκ 

Πειραιῶς συγκατῆλϑον. ἔνιοι δὲ τῶν ἐχείνους ἔκβα- 

λόντων αὐτοὶ αὖϑις τῶν τριάχοντα ἐγένοντο; εἰσὶ δὲ 
οἵτινες | τῶν ᾿Βλευσῖνάδε ἀπογραψαμένων. ἐξελθόντες 

μεϑ ὑμῶν. ἐπολιόρκουν τοὺς usÜ αὑτῶν. οὔκουν 

χαλεπὸν γνῶναι. ὦ ἄνδρες δικασταί. ὅτι οὐ περὶ πο- 

λιτείας εἰσὶν ci πρὸς ἀλλήλους διαφοραί, ἀλλὰ περὶ 

τῶν ἰδίᾳ συμφερόντων ἑκάστῳ. ὑμᾶς οὖν χρὴ ἐκ τού- 

τῶν δοκιμάζειν τοὺς πολίτας. σχοποῦντας uiv ὕπως 

ἦσαν ἐν τῇ δημοκρατίᾳ πεπολιτευμένοι. ζητοῦντας δὲ 

εἴ τις αὐτοῖς ἐγίγνετο ὠφέλεια τῶν πραγμάτων μετα- 

πεσόντων. οὕτως γὰρ ἂν δικαιοτάτην «τὴν κρίσιν 

περὶ αὐτῶν ποιοῖσϑε. ἐγὼ τοίνυν ἡγοῦμαι. ὅσοι μὲν 

ἐν τῇ δημοκρατίᾳ ἄτιμοι ἦσαν [εὐθύνας δεδωκότες] ἢ 

τῶν ὄντων ἀπεστερημένοι ἢ ἄλλῃ τινὶ συμφορᾷ τοι- 

αὐτῃ κεχρημένοι. προσήκειν αὐτοῖς ἑτέρας ἐπυϑυμεῖν 

πολιτείας. ἐλπίζοντας τὴν μεταβολὴν ὠφέλειάν τινὰ 

αὑτοῖς ἔσεσθαι: ὅσοι δὲ τὸν δῆμον πολλὰ χἀγαϑὰ 

εἰργασμένοι εἰσί. κακὸν δὲ μηδὲν πώποτε. ὀφείλεται 

δὲ αὐτοῖς χάριν κομίσασϑαι παρ᾽ ὑμῶν μᾶλλον ἢ 

9 τῶν add. Rs | μετεβάλλοντο cod. Vind | τὰς ὑπὲρ τούτων 
Frb| αὖϑις Brulart: αὐτοῖς X, ἐχβ. αὐτομολοῦντες τῶν Wdn | 
ἐπολιόρκουν τοὺς Scheibe: ἐπολιορκοῦντο X 10 εἴ τις] 
ἥτις superscripto εἰ X, ἥτις (ἂν) Vischer | ἐγένετο Francken | 
τὴν add. Rauch, δικαιότατα τὴν (Ὁ | ποιῆσϑε superscripto εἶ 
et αἱ Χ", ποιήσαισϑε Wdn 1ΠΠ ἄϑυμοι ἦσαν εὖὐϑ. P. Müller | 
«ἢ» ἄτ. malit Gebauer εὐθύνας δεδωκότες del. Francken, 
ἢ εὖθ. ὠφληκότες Dobr, ἢ εὖϑ'. ἑαλωκότες Emperius, s09. (οὐ 
δεδ. Markl, (o?x) εὖϑ'. δεδ. Wdn | ὑμῶν Steph: ὑμῖν X 
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δοῦναι δίκην τῶν πεπραγμένων. οὐκ ἄξιον τὰς {περὶ 

τούτων ἀποδέχεσϑαι διαβολάς, οὐδ᾽ ἐὰν πάντες οἱ τὰ 

τῆς πόλεως πράττοντες ὀλιγαρχικοὺς αὐτοὺς φάσκω- 

σιν εἶναι. 

'"Euol τοίνυν. ὦ ἄνδρες δικασταί, οὔτ᾽ ἰδίᾳ οὔτε 
, Ay 3 2 €T , 2 , 

δημοσίᾳ συμφορὰ ἔν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ οὐδεμία πώ- 
P ers -» 

ποτὲ ἐγένετο. ἀνθ ἧς τινος ἂν προϑυμούμενος τῶν 

παρόντων κακῶν ἀπαλλαγῆναι ἑτέρων ἐπεθύμουν πραγ- 

μάτων. τετριηράρχηκά τε γὰρ πεντάκις, καὶ τετρά- 

κις νεναυμάχηκα, καὶ εἰσφορὰς ἐν τῷ πολέμῳ πολλὰς 
2 ,ὔ M * , 3 ν ἊΝ 

εἰσενήνοχα. καὶ τἄλλα λελῃτούργηκα οὐδενὸς χεῖρον 

τῶν πολιτῶν. χαίτοι διὰ τοῦτο πλείω τῶν ὑπὸ τῆς 
, , 2 , rr A! 

πόλεως προσταττομένων ἐδαπανώμην. ἵνα xci βελ- 

τίων ὑφ᾽ ὑμῶν νομιζοίμην. καὶ εἴ πού μοί τις συμ- 

φορὰ γένοιτο. ἄμεινον ἀγωνιξζοίμην. ὧν ἐν τῇ ὀλι- 

γαρχίᾳ ἁπάντων ἀπεστερούμην" οὐ γὰρ τοὺς τῷ πλή- 

ει ἀγαθοῦ τινος αἰτίους γεγενημένους χάριτος παρ᾽ 

αὑτῶν ἠξίουν τυγχάνειν, ἀλλὰ τοὺς πλεῖστα κακὰ ὑμᾶς 

εἰργασμένους εἰς τὰς τιμὰς καϑίστασαν. ὡς ταύτην 

παρ᾽ ἡμῶν πίστιν εἰληφότες. ἃ χρὴ πάντας ἐνθυμου- 

μένους μὴ τοῖς τούτων λόγοις πιστεύειν. ἀλλὰ [καὶ] 

ἐχ τῶν ἔργων σποπεῖν ἃ ἕκάστῳ τυγχάνει πεπραγμένα. 

ἐγὼ γάρ, ὦ ἄνδρες δικασταί. οὔτε τῶν τετρακοσίων 

περὶ add. Auger, κατὰ C, ἄξιον κατὰ τούτων Madvig, ἀξ. 
περὶ τούτων malit Gebauer 12 ἑτέρων] νεωτέρων Cob | 
τετριηράρχηκα Scheibe: ἐτριηράρχησα X | τε Gebauer: μὲν 

| εἰσφορὰς δ᾽ (omisso καὶ) Wdn 18 καίτοι] καὶ Dobr | 
προσταττομένων ἐδαπανώμην Steph: πραττομένων ἐδαπα- 
νῶμεν X | γένοιτο X!f, ,quamquam dubitari possit, an γίνοιτο 
sit | πάντων Wdn | παρ᾽ αὑτῶν del Dobr | παρ᾽ ἡμῶν] παρ᾽ 
αὐτῶν Tayl, παρ᾽ ἀλλήλων Wdn | πάντα Herw, χρὴ {καὶ ὑμᾶς» 
πάντας Gebauer, χρὴ (ὑμᾶς 7 πάντας Wdn | καὶ del. Emperius, 
μᾶλλον Halb, πιστ. μᾶλλον ἢ ἐκ Wdn 14 οὔτε τῶν Markl: 
οὔτε ἐπὶ τῶν Χ 

12 

18 

14 



16 

17 

2(2 ATZIOT Or: 25; 

ἐγενόμην" ἢ τῶν κατηγόρων ὃ βουλόμενος παρελϑὼν 
2 /, Ó , » 2 3 2 ' e , , 

ἐλεγξάτω" οὐ τοίνυν οὐδ᾽ ἐπειδὴ οἱ τριάκοντα κατέ- 

στησαν. οὐδείς μὲ ἀποδείξει οὔτε βουλεύσαντα οὔτε 

ἀρχὴν οὐδεμίαν ἄρξαντα. καίτοι εἰ μὲν ἐξόν μοι ἄρ- 
* 2 , 6 2C ES M € , ΄ χειν μὴ ἐβουλόμην. ὑφ᾽ ὑμῶν νυνὶ τιμᾶσϑαι δίκαιός 

εἶμι" εἰ δὲ οἱ τότε δυνάμενοι μὴ ἠξίουν μοι μεταδὲ- 

δόναι τῶν πραγμάτων. πῶς ἂν φανερώτερον ἢ οὕτως 

ψευδομένους ἀποδείξαιμι τοὺς κατηγόρους; 

Ἔτι τοίνυν. ὦ ἄνδρες δικασταί, καὶ ἐκ τῶν ἄλλων 

τῶν ἐμοὶ πεπραγμένων ἄξιον σκέψασϑαι. ἐγὼ γὰρ 

τοιοῦτον ἐμαυτὸν ἐν ταῖς τῆς πόλεως συμφοραῖς παρ- 

ἕσχον ὥστε. εἰ πάντες τὴν αὐτὴν γνώμην ἔσχον ἐμοί, 

μηδένα ἂν ὑμῶν μηδεμιᾷ χρήσασϑαι συμφορᾷ. ὑπ᾽ 

ἐμοῦ γὰρ ἐν τῇ ὀλιγαρχίᾳ οὔτε ἀπαχϑεὶς οὐδεὶς φα- 

νήσεται. οὔτε τῶν ἐχϑρῶν οὐδεὶς τετιμωρημένος. οὔτε 
- 3 , M Ὁ » 3 LA 

τῶν φίλων εὖ πεπονϑώς. (καὶ τοῦτο μὲν οὐκ ἄξιον 
, . 3: N ' - 2 2 , - , ϑαυμάξειν. εὖ uiv γὰρ ποιεῖν ἐν ἐχείνῳ τῷ χρόνῳ 
^ 3 2g , N -" , er 

χαλεπὸν ἦν. ἐξαμαρτάνειν δὲ τῷ βουλομένῳ ῥάδιον.) 
2 , ? 4) ? N , 3 , 

ov τοίνυν οὐδ᾽ εἰς τὸν κατάλογον ᾿ϑηναίων κατα- 

λέξας οὐδένα φανήσομαι. οὐδὲ δίαιταν καταδιαιτησά- 

μένος οὐδενός. οὐδὲ πλουσιώτερος ἐκ τῶν ὑμετέρων 

γεγονὼς συμφορῶν. καίτοι εἰ τοῖς τῶν γεγενημένων 

ὧν αἰτίοις ὀργίξεσϑε. εἰκὸς καὶ τοὺς μηδὲν ἧμαρ- κακῶν αἰτίοις ὀργί . εἰκὸς ς μηδὲν queo 
τηκότας βελτίους ὑφ᾽ ὑμῶν νομίξεσϑαι. καὶ μὲν δή, 

ὦ ἄνδρες δικασταί. μεγίστην ἡγοῦμαι περὶ ἐμαυτοῦ 
, , N , er ^ , 3 δημοχρατίᾳ πίστιν δεδωκέναι. ὅστις γὰρ τότε οὐ- 

7 € , , 3 

δὲν ἐξήμαρτον οὕτω πολλῆς δεδομένης ἐξουσίας. ἢ 

τῶν “κατηγόρων deleverit Herw | οἱ τριάκοντα Markl: 
οἵδε X | jj οὕτως del. Fuhr 15 χρήσασϑαι Frb: χρῆσϑαι 
X, quod defendit Gentsch, diss. Jen. IV 259, κεχρῆσϑαι Rs 
16 οὐδὲ δίαιταν | ὀργίξεσϑε Ald: ὀργίξοισϑε X 
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που νῦν σφόδρα προϑυμηϑήσομαι χρηστὸς εἶναι, εὖ 
εἰδὼς ὅτι. ἐὰν ἀδικῶ. παραχρῆμα δώσω δίκην. ἀλλὰ 

γὰρ τοιαύτην διὰ τέλους γνώμην ἔχω. ὥστε ἐν ὀλιγαρ- 

χίᾳ | μὲν μὴ ἐπιϑυμεῖν τῶν ἀλλοτρίων. ἐν δημοκρατίᾳ 

δὲ τὰ ὄντα προϑύμως εἰς ὑμᾶς ἀναλίσκειν. 

Ἡγοῦμαι δέ. ὦ ἄνδρες δικασταί. οὐκ ἂν δικαίως 

ὑμᾶς μισεῖν τοὺς ἐν τῇ ὀλιγαρχίᾳ μηδὲν πεπονϑότας 

κακόν. ἐξὸν ὀργίζεσϑαι τοῖς sig τὸ πλῆϑος ἐξημαρτη- 

χόσιν. οὐδὲ τοὺς μὴ φυγόντας ἐχϑροὺς νομίζειν. 

ἀλλὰ τοὺς ὑμᾶς ἐχβαλόντας. οὐδὲ τοὺς προϑυμουμέ- 

νους τὰ ἑαυτῶν σῶσαι. ἀλλὰ τοὺς τὰ τῶν ἄλλων ἀφῃ- 

ρημένους. οὐδὲ οἱ τῆς σφετέρας αὐτῶν σωτηρίας ἕνεκα 
2f 2 - x 3 Ξ er [7 , 9 , 

ἔμειναν ἕν τῷ ἄστει. ἀλλ΄ οἵτινες ἑτέρους ἀπολέσαι 

βουλόμενοι μετέσχον τῶν πραγμάτων. si δὲ οἴεσϑε 

χρῆναι. οὺὃς ἐκεῖνοι παρέλιπον ἀδικοῦντες. ὑμεῖς ἀπο- 

λέσαι. οὐδεὶς τῶν πολιτῶν ὑπολειφϑήσεται. 

Σκοπεῖν δὲ χρὴ καὶ ἐκ τῶνδε, ὦ ἄνδρες δικασταί: 
2 Y JEN, er , c , N , 

πάντες γὰρ ἐπίστασϑε ὅτι ἐν τῇ προτέρᾳ δημοκρατίᾳ 

τῶν τὰ τῆς πόλεως πραττόντων πολλοὶ μὲν τὰ δημό. 

σια ἔκλεπτον. ἔνιοι δ᾽ ἐπὶ τοῖς ὑμετέροις ἐδωροδόκουν. 
δ M - ' / 3 , M 

oí δὲ συκοφαντοῦντες τοὺς συμμάχους ἀφίστασαν. καὶ 

εἰ μὲν οἱ τριάκοντα τούτους μόνους ἐτιμωροῦντο. ἄν- 

δρας ἀγαϑοὺς καὶ ὑμεῖς ἂν αὐτοὺς ἡγεῖσϑε᾽ νῦν δέ, 

ὅτε ὑπὲρ τῶν ἐκείνοις ἡμαρτημένων τὸ πλῆϑος κακῶς 

ποιεῖν ἠξίουν, ἠγανακτεῖτε, ἡγούμενοι δεινὸν εἶναι τὰ 

τῶν ὀλίγων ἀδικήματα πάσῃ τῇ πόλει κοινὰ γίγνεσϑαι. 

18 ἐξημαρτηκόσι {πολλὰ malit Fuhr  ἐχϑροὺς (CO): ἐκ 
τοῦ X | ἐκβάλλοντας X | ὑφηρημένους Sauppe  ὑπολειφϑή- 
σεται Dobr: ἀπολειφϑήσεται X 19 νῦν δὲ à pr. m. ex νυνὶ 
Χο] ὅτε Gebauer: ὅτι X | τὰ ὀλίγων Vischer, ὀλίγων a pr. m. 
ex λόγων X5 

Lxsras. Ed. maior. 18 

18 
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24 ATZXIOT (ron 

- 

20 οὐ τοίνυν ἄξιον χρῆσϑαι τούτοις. oie ἐκείνους ἑωρᾶτε 

2 1 

ἐξαμαρτάνοντας. οὐδὲ ἃ πάσχοντες ἄδικα évou(tere 

πάσχειν. ὅταν ἑτέρους ποιῆτε, δίκαια ἡγεῖσϑαι, ἀλλὰ 

τὴν αὐτὴν κατελθόντες περὶ ἡμῶν γνώμην ἔχετε. ἥν- 

πὲρ φεύγοντες περὶ ὑμῶν αὐτῶν εἴχετε" ἐκ τούτων 
^ M ec ΄ ΄ ΄ M ς ΄ 

γὰρ καὶ ὁμόνοιαν πλείστην ποιήσετε. χαὶ ἡ πόλις 

ἔσται μεγίστη. καὶ τοῖς ἐχϑροῖς ἀνιαρότατα ψηφιεῖσϑε. 

᾿Ενϑυμηϑῆναι δὲ χρή, ὦ ἄνδρες δικασταί. καὶ τῶν 
EM - - - ἐπὶ τῶν τριάκοντα γεγενημένων. ἵνα τὰ τῶν ἐχϑρῶν 

ἁμαρτήματα ἄμεινον ὑμᾶς ποιήσῃ περὶ τῶν ὑμετέρων 

αὐτῶν βουλεύσασϑαι. ὅτε μὲν γὰρ ἀκούοιτε τοὺς ἐν 
P/4 ^ 3 X , 42 iJ 2 ^f ἄστει τὴν αὐτὴν γνώμην ἔχειν. μικρὰς ἐλπίδας εἴχετε 

τῆς καϑόδου. ἡγούμενοι τὴν ἡμετέραν ὁμόνοιαν μέ- 

γιστον κακὸν εἶναι τῇ ὑμετέρᾳ φυγῇ᾽ ἐπειδὴ δὲ ἐπυν- 
v 

ϑάνεσϑε τοὺς μὲν τρισχιλίους στασιάζοντας. τοὺς ἄλ- 

λους δὲ πολίτας ἐκ τοῦ ἄστεως ἐκκεκηρυγμένους. τοὺς 

ὃὲ τριάκοντα μὴ τὴν αὐτὴν γνώμην ἔχοντας. πλείους 
δὲ E * c M ς -" Y NS, iul Y e PS «(δὲν ὄντας τοὺς ὑπὲρ ὑμῶν δεδιότας ἢ τοὺς ὑμῖν 

- ΡΞ M , - M πολεμοῦντας. τότ᾽ ἤδη καὶ κατιέναι προσεδοκᾶτε καὶ 

παρὰ τῶν ἐχϑρῶν λήψεσθαι δίκην. ταὐτὰ γὰρ τοῖς 

ϑεοῖς ηὔχεσϑε, ἅπερ ἐκείνους ἑωρᾶτε ποιοῦντας. ἡγού- 

μενοι διὰ τὴν τῶν τριάκοντα πονηρίαν πολὺ μᾶλλον 

20 χρῆσθαι. {παραδείγμασι τούτοις Herw | πάσχειν del. 
Herw, hoc et ἑτέρους deleverit Gebauer  ἡγεῖσϑαι C: ἡγεῖσθε 
X | ante ἀλλὰ non pauca deesse putat Pluygers | ἡμῶν 
Francken: αὐτῶν X, ἄλλων Auger, τῶν ἄλλων Wdn | περὶ 
ὑμῶν αὐτῶν del. "Kayser | τἀνιαρότατα Wdn 21 ócs] 
ὁπότε Cob | κακὸν (C) cod. Vind: ἀγαθὸν X 22 ἐπυνϑά- 
νεσϑε Francken: πυνϑάνοισϑε X | τοὺς δὲ ἄλλους C | £x τοῦ 
ἄστεος, quod X pone στασιάζοντας habet, huc transp. Fuhr, 
pone ἔκκεκ. transposuerat Tayl, del. Dobr, στασ. τοὺς ἐξ ἄστεως 
Bake | πολίτας del. Wdn | δὲ add. (C) Cont | ὑπὲρ ἡμῶν C, 
ὑπὲρ αὑτῶν Dobr | τότε δὴ Herw | ταὐτὰ scripsi: ταῦτα X, 
ταῦτα γάρ τοι Pluygers 
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σωϑήσεσϑαι ἢ διὰ τὴν τῶν φευγόντων δύναμιν κατιέ- 

ναι. χρὴ τοίνυν, ὦ ἄνδρες δικασταί, τοῖς πρότερον 
, τ Vi , 14 , 

γεγενημένοις παραδείγμασι χρωμένους βουλεύεσθαι 

περὶ τῶν μελλόντων ἔσεσθαι, καὶ τούτους ἡγεῖσθαι 

δημοτικωτάτους, οἵτινες ὁμονοεῖν ὑμᾶς βουλόμενοι τοῖς 

ὅρκοις καὶ ταῖς συνθήκαις ἐμμένουσι. νομίζοντες καὶ 

τῆς πόλεως ταύτην ἱκανωτάτην εἶναι σωτηρίαν καὶ 

τῶν ἐχϑρῶν μεγίστην τιμωρίαν. οὐδὲν γὰρ ἂν εἴη 
2 - , , ^ , M c » 

αὐτοῖς τούτων χαλεπώτερον. ἢ πυνϑάνεσϑαι μὲν ἡμᾶς 
, M , 5 , M er 

μετέχοντας τῶν πραγμάτων. αἰσϑάνεσθϑαι δὲ οὕτως 

διακειμένους τοὺς πολίτας ὥσπερ μηδενὸς ἐγκλήματος 
Y τ 7 / M ἊΝ FE IUE 

πρὸς ἀλλήλους γεγενημένου. χρὴ δὲ εἰδέναι. ὦ ἄνδρες 

δικασταί. ὅτι οἱ φεύγοντες τῶν ἄλλων πολιτῶν ὡς 

πλείστους καὶ διαβεβλῆσϑαι καὶ ἠτιμῶσϑαι βούλονται. 

ἐλπίζοντες τοὺς ὑφ᾽ ὑμῶν ἀδικουμένους ἑαυτοῖς ἔσε- 

σϑαι συμμάχους. τοὺς δὲ συχοφάντας εὐδοκιμεῖν 

δέξαιντ᾽ ἂν παρ’ ὑμῖν καὶ μέγα δύνασϑαι ἐν τῇ 

πόλει" τὴν γὰρ τούτων πονηρίαν ἑἕἑαυτῶν ἡγοῦνται 

σωτηρίαν. 

ἄξιον δὲ μνησϑῆναν {καὶ τῶν μετὰ τοὺς τετρα- 
, , εἰ 3 ^ “ ct [I S T 

χοσίους πραγμάτων" sv γὰρ εἴσεσϑε ὅτι. ἃ μὲν οὗτοι 

συμβουλεύουσιν. οὐδεπώποτε ὑμῖν ἑλυσιτέλησεν. ἃ δ᾽ 

ἐγὼ παραινῶ. ἀμφοτέραις ἀεὶ ταῖς πολιτείαις συμφέ- 

ρει. ἴστε γὰρ ᾿Επιγένην καὶ 4Φημοφάνην xci | Κλει- 

σϑένην ἰδίᾳ μὲν καρπωσαμένους τὰς τῆς πόλεως συμ- 

φοράς. δημοσίᾳ δὲ ὄντας μεγίστων χακῶν αἰτίους. 

σωϑήσεσθϑαι del Pluygers | κατιέναι 46]. Sauppe 
23 βούλονται... ἐμμένοντας Rs | tuo oíev] ἀπορίαν Wdn | 
τούτων χαλεπώτερον Gebauer: yoÀ. τούτων X, aut τούτων 
aut ἢ delendum censet Hs 24 δέξαι τ᾿ X5, εὔξαιντ᾽ Dobr 
25 καὶ add. Baiter | “ημόφαντον (And. I 96) .. Κλειγένην (Ar. 
Ran. 709) E. Schwartz | (àv) μεγίστων Wdn 

18* 

24 



916 ΔΎΣΙΟΥ Or. 95. 

26 ἐνίων μὲν γὰρ ἔπεισαν ὑμᾶς ἀκρίτων ϑάνατον κατα. 

2 

ψηφίσασϑαι. πολλῶν δὲ ἀδίκως δημεῦσαι τὰς οὐσίας, 
M ? 2 l4 M 9 M ^M ^ M τοὺς δ᾽ ἐξελάσαι καὶ ἀτιμῶσαι τῶν πολιτῶν" τοιοῦτοι 

γὰρ ἧσαν ὥστε τοὺς μὲν ἡμαρτηκότας ἀργύριον λαμ- 

βάνοντες ἀφιέναι, τοὺς δὲ μηδὲν ἠδικηκότας tig ὑμᾶς 
, / 3 , SY 2 ΄ , , εἰσιόντες ἀπολλύναι. καὶ οὐ πρότερον ἐπαύσαντο. 

ἕως τὴν μὲν πόλιν εἰς στάσεις καὶ τὰς μεγίστας συμ- 

φορὰς κατέστησαν, αὐτοὶ δ᾽ £x πενήτων πλούσιοι ἐγέ- 

ψοντο. ὑμεῖς δὲ οὕτως διετέϑητε ζῶστε» τοὺς μὲν 
φεύγοντας χατεδέξασϑε. τοὺς δ᾽ ἀτίμους ἐπιτίμους 
2 7 » 3. £n ^N c , er 2 

ἑποιήσατε, τοῖς δ᾽ ἄλλοις περὶ ὁμονοίας ὅρκους ὥμνυτε" 

τελευτῶντες δὲ ἥδιον ἂν τοὺς ἐν τῇ δημοκρατίᾳ συκο- 
E 2 ΄ὔ *t J x 3 A 3 

φαντοῦντας ἐτιμωρήσασϑε ἢ τοὺς ἄρξαντας ἐν τῇ ὀλι- 

γαρχίᾳ. καὶ εἰκότως. ὦ ἄνδρες δικασταί: πᾶσι γὰρ 
MS , ? er S M N 3 , ἤδη φανερόν ἔστιν ὅτι διὰ τοὺς μὲν ἀδίκως πολιτευο- 

μένους ἐν τῇ ὀλιγαρχίᾳ δημοχρατία γίγνεται. διὰ δὲ 

τοὺς ἐν τῇ δημοκρατίᾳ συκοφαντοῦντας ὀλιγαρχία δὲς 

κατέστη. ὥστε οὐκ ἄξιον τούτοις πολλάκις χρῆσϑαι 

συμβούλοις. οἷς οὐδὲ ἅπαξ ἐλυσιτέλησε πειϑομένοις. 

σχκέψασϑαι δὲ χρὴ ὅτι καὶ τῶν ἐκ Πειραιῶς οἱ μεγί- 
΄ ες N , , N 

στην δόξαν ἔχοντες χαὶ μάλιστα κχεκινδυνευκότες καὶ 

πλεῖστα ὑμᾶς ἀγαϑὰ εἰργασμένοι πολλάκις ἤδη τῷ 

ὑμετέρῳ πλήϑει διεκελεύσαντο τοῖς ὅρκοις καὶ ταῖς 

συνϑήκαις ἐμμένειν, ἡγούμενοι ταύτην δημοχρατίας 

εἶναι φυλακὴν" τοῖς μὲν γὰρ ἐξ ἄστεως ὑπὲρ τῶν 
παρεληλυϑότων ἄδειαν ποιήσειν, τοῖς δ᾽ éx ΠΙειραιῶς 

26 ὥστε] οἷοι Herw | εἰσιόντες} εἰσάγοντες Cob 
97 ὥστε add. C | τοῖς δ᾽ ἄλλοις) ἀλλήλοις δὲ Dobr, ὡς δ΄ 
ἀλλήλοις (?) Wdn | πολλάκις pone ἐλυσιτέλησε transp. Frb 
πιϑομένοις Cob 98 διεκελεύσαντο Tayl: διελύσαντο X 
ταύτην {μόνην vel μεγίστην vel βεβαιοτάτην) Rs, (ἱκανωτά- 
τὴν φυλ. Herw, ἀσφαλεστάτην prop. Fuhr 
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οὕτως πλεῖστον (üv» χρόνον τὴν πολιτείαν παραμεῖναι. 

οἷς ὑμεῖς πολὺ ἂν δικαιότερον πιστεύοιτε ἢ τούτοις. 

ot φεύγοντες μὲν δι᾽ ἑτέρους ἐσώϑησαν., κατελθόντες 

δὲ συκοφαντεῖν ἐπιχειροῦσιν. ἡγοῦμαι, δέ, ὦ ἄνδρες 

δικασταί. τοὺς μὲν τὴν αὐτὴν γνώμην ἔχοντας ἐμοὶ 

τῶν ἐν ἄστει μεινάντων φανεροὺς γεγενῆσϑαι xci ἐν 

ὀλιγαρχίᾳ καὶ ἐν δημοχρατίᾳ. ὁποῖοί τινές εἶσι πολῖ- 

ται τούτων δ᾽ ἄξιον ϑαυμάζξειν, ὅ τι ἂν ἐποίησαν. εἴ 
bj MJ » - [^ , es E τις αὐτοὺς εἴασε τῶν τριάκοντα γενέσϑαι. ot vOv δη- 

μοκρατίας οὔσης ταὐτὰ ἐχείνοις πράττουσι. καὶ ταχέως 
N 2 4 "n , iJ X UE) N 

μὲν ἕκ πενήτων πλούσιοι γεγένηνται, πολλὰς δὲ ἀρχὰς 

ἄρχοντες οὐδεμιᾶς εὐθύνην διδόασιν. ἀλλ᾽ ἀντὶ μὲν 

ὁμονοίας ὑποψίαν πρὸς ἀλλήλους πεποιήκασιν. ἀντὶ 

δὲ εἰρήνης πόλεμον κατηγγέλκασι. διὰ τούτους δὲ , ] 

ἄπιστοι τοῖς “Ἑλλησι γεγενήμεϑα. καὶ τοσούτων κα- 
- Noe -" x 2 M 2. δὶλ 

κῶν καὶ ἑτέρων πολλῶν ὄντες αἴτιοι. καὶ οὐδὲν δια- 

φέροντες τῶν τριάκοντα πλὴν ὅτι ἐκεῖνοι μὲν ὀλιγαρ- 

χίας οὔσης ἐπεϑύμουν ὧνπερ οὗτοι. οὗτοι δὲ χαὶ 

δημοκρατίας τῶν αὐτῶν ὧνπερ ἐχεῖνοι. ὅμως οἴονται 

χρῆναι οὕτως ῥᾳδίως ὃν ἂν βούλωνται κακῶς ποιεῖν. 

ὥσπερ τῶν μὲν ἄλλων ἀδικούντων, ἄριστοι δὲ ἄνδρες 

αὐτοὶ γεγενημένοι. (καὶ τούτων μὲν οὐκ ἄξιον ϑαυ- 
, c -" , er " Y , 3 

μάξειν, ὑμῶν δέ. ὅτι οἴεσϑε μὲν δημοκρατίαν εἶναι. 

γίγνεται δὲ 0 τι ἂν οὗτοι βούλωνται. καὶ δίκην δὲ- 

δόασιν οὐχ οἱ τὸ ὑμέτερον πλῆϑος ἀδικοῦντες. ἀλλ᾽ 

οὕτως estin X | ἂν hic add. Gebauer, pone πολιτείαν 
Tayl, pone οὕτως Fuhr 90 τί ἂν Kayser, ὕτι κἂν Wdn | 
εὔϑυναν malit Scheibe, εὐϑύνας Cob 91 τῶν αὐτῶν pone 
ἐπεῦ. add. Pluygers, illuc transp. Herw | οὗτοι δὲ καὶ est in 
X*, x«l om. Bekker | ὅμως Hs: ὁμοίως X 32 paren- 
thesin indicavit Dryander | καίτοι τούτων Rauch, ἢ τούτων 

διδόντες: Kayser 

29 

30 

31 

32 



33 

34 
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οἱ τὰ σφέτερα αὐτῶν μὴ διδόντες). καὶ δέξαιντ᾽ ἂν 

μικρὰν εἶναι τὴν πόλιν μᾶλλον 3 δι᾽ ἄλλους μεγάλην 
EY 2 , c , M M M * 2 

καὶ ἐλευϑέραν. ἡγούμενοι νῦν μὲν διὰ τοὺς £x lla- 

ραιῶς κινδύνους αὑτοῖς ἐξεῖναι ποιεῖν ὅ τι ἂν βού- 
2 $^ δ᾽ er c PO Ó ? c , l4 

ὥνται. &cv ὕστερον ὑμῖν δι’ ἑτέρους σωτήρια 

γένηται. τούτους μὲν πεπαύσεσϑαι. ἐκείνους δὲ μεῖ- 

fov δυνήσεσθαι" ὥστε τὸ αὐτὸ πάντες ἐμποδών εἰσιν. 
2" 2 » 9 Y c - , - Ἀ 

ἐάν τι δι᾿ ἄλλων ἀγαϑὸν ὑμῖν φαίνηται. τοῦτο μὲν 

οὖν οὐ χαλεπὸν τῷ βουλομένῳ κατανοῆσαι" αὐτοί τὲ 

γὰρ οὐχ ἐπιϑυμοῦσι λανθάνειν, ἀλλ᾽ αἰσχύνονται μὴ 

δοχοῦντες εἶναι πονηροί, ὑμεῖς τε τὰ μὲν αὐτοὶ ὁρᾶτε 
τὰ δ᾽ ἑτέρων πολλῶν ἀκούετε. ἡμεῖς δέ. ὦ ἄνδρες 
δικασταί. δίκαιον uiv ἡγούμεϑ᾽ εἶναι πρὸς πάντας 

ὑμᾶς τοὺς πολίτας ταῖς συνϑήκαις καὶ τοῖς ὅρκοις 

ἐμμένειν. ὅμως δέ. ὅταν μὲν ἴδωμεν τοὺς τῶν κακῶν 

αἰτίους δίκην διδόντας, τῶν τότε περὶ ὑμᾶς γεγενη- 

μένων μεμνημένοι συγγνώμην ἔχομεν. ὅταν δὲ φανε- 

δέξαι τ᾽ X | (0v ἑαυτοὺς) μικρὼν ΒΒ 88 τοὺς {τῶν 
ἐκ Sauppe | κινδύνους del. vel κινδυνεύσαντας Scheibe, ἀκιν- 
óórog P.Müller | δι ἑτέρους Tayl: ài ἑτέρου X, δι᾽ ἑτέρων 
Markl | σωτήρια Frb: σωτηρία X | πεπαύσεσϑαι Gebauer: 
ἐπιλύσασϑαι X, παύσεσϑαι Herw, ἐπιλήσεσϑαι vel ἐπιλησϑή- 
σεσϑαι Cont, ὑποδύσεσϑαι Sauppe, ἐπιλήψεσθαι (2) Wdn, ἐκλυ- 
δήσεσϑαι vel ἐκλύσεσθϑαι Rauch, αὐτοὶ μὲν καταλύσεσϑαι Herw, 
τούτων μὲν ὑμᾶς ἐπιλήσεσϑαι Francken, τούτου μὲν ἐπελαϑή- 
σεσϑαι Scheibe, ἐπιλύσεσϑαι (vel ἐπικωλύσειν), ἐκείνους δὲ μεῖον 
ὃ. Reuss | τὸ αὐτὸ πάντες] τούτῳ πάντες Markl, τῷ αὐτῷ 
πάντες Baiter, διὰ τοῦτο πάντως Frb, τοῦτο δείσαντες Kayser, 
τοῦτ᾽ αὐτὸ δείσαντες Scheibe, τοῦτο ὑποτοποῦντες Sauppe, τοῦτο 
γνόντες vel ὑποπτεύσαντες P. Müller, τοιοῦτοί γ᾽ ὄντες West, 
συκοφαντοῦντες Francken, αὐτίκα πάντες Halb, αὐτὸ τοῦτο 
πάντες Fuhr, τὸ αὐτὸ πράττοντες Wdn, ζφφρονοῦντες) τὸ αὐτὸ 
πάντες Rs, sed idem fere (, una omnes: *) valent, quae X 
habet 34 κατανοῆσαι C: κατηγορῆσαι X | αὐτοί τὲ 
est in X* | ópsiíc τὸ Hs: ὑμεῖς δὲ X 35 περὶ ὑμᾶς C: 
περὶ ἡμᾶς X 
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ool γένησϑε τοὺς μηδὲν αἰτίους ἐξ ἴσου τοῖς ἀδικοῦσι 

τιμωρούμενοι, τῇ αὐτῇ ψήφῳ πάντας ἡμᾶς εἰς ὑποζψίαν 

καταστήσενε» . . το. 

20. 

«ΠΕΡῚ ΤῊΣ ΒΥΑΝΔΡΟΥ AOKIMAXIA 2.» 

.... οὐδ᾽ ἡγούμενος ἀκριβῆ νῦν τὴν δοκιμασίαν 
αὐτοὺς διὰ τὸν χρόνον ποιήσεσϑαι. ἐπεὶ σύνοισϑα 

πολλὰ καὶ δεινὰ εἰς αὐτοὺς ἐξημαρτηκώς. ὧν ἐπιλε- 
λῆσϑαι καὶ οὐδ᾽ ἀναμνησϑήσεσϑαι ἐνίων αὐτοὺς 

νομίζεις. ὃ δὴ ἔγωγε καὶ ἀγανακτῶ. εἰ ταύτῃ τῇ ἐλ- 
, , e LE e , [v4 x , 

πίδι εἰς ὑμᾶς ἥκει πιστεύων, ὥσπερ ἄλλων μέν τινῶν 

ὄντων τῶν ἠδικημένων. ἑτέρων δὲ τῶν ταῦτα διαψη- 

φιουμένων. ἀλλ᾽ οὐκ ἀμφότερα τῶν αὐτῶν καὶ πεπον- 

ϑότων καὶ ἀκουσομένων. αἴτιοι δὲ τούτων ὑμεῖς ἐστε" 
2 2 - er e , e [i ΄ δ ' 

οὐ γὰρ ἐνϑυμεῖσϑε OTL οὗτοι μὲν. OTt ἢ πόλις ὑπὸ 

[τῶν] “ακεδαιμονίων ἤρχετο, οὐδὲ τῆς αὐτῆς δουλεία u ἴρχετο, ἧς αὐτῆς ίας 
ὑμῖν μεταδοῦναι ἠξίωσαν. ἀλλὰ καὶ τῆς πόλεως ἐξή- 
λασαν᾽ ὑμεῖς δ᾽ ἐλευϑέραν αὐτὴν ποιήσαντες οὐ μόνον 

τῆς ἐλευϑερίας αὐτοῖς ἀλλὰ καὶ τοῦ δικάζειν καὶ τοῦ 
2 , M M E , [uA an ἐχχλησιάξειν περὶ τῶν κοινῶν μετέδοτε. ὥστε εἰκότως 

ὑποζψίαν καταστήσετε supplevit Francken. 

Or. XXVI. Ante hanc orationem in X sedecim paginarum 
quaternio interit. Titulus ex indice suppletus, quo totam 
orationem χατὰ Nixíóov ἀργίας in folis deperditis extitisse 
docemur. 

1 οὐδ᾽ est in X5, o)x Tayl, οὐκ ἂν P. Müller | δοκιμασίαν 
habet X5 διὰ χρόνου Rs | ποιήσεσθαι C: ποιήσασϑαι Χ ] 
ἐνίων αὐτοὺς P. Müller: ἐνίους αὐτῶν X, (αὐτοὺς καὶ οὐδ᾽ 
deleto quod sequitur αὐτῶν Francken | ταῦτα] ἐνταῦϑα Halb | 
ἀμφότερα habet ΧΕ, cf. Isocr. VII 139 2 τῶν del. Pertz 
αὐτῆς del vel αὐτῆς τῆς Dobr | ἡμῖν X* | ἐξήλασαν, adhuc 
distinguebatur 
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3 ὑμῶν ταύτην τὴν εὐήϑειαν καταγιγνώσκουσιν. ὧν εἷς 

οὗτος Qv οὐκ ἀγαπᾷ si τις αὐτὸν ἐᾷ τούτων μετέχειν. 

ἀλλὰ καὶ πρὶν éxsí(vov δοῦναι δίκην πάλιν ἄρχειν 

ἀξιοῖ. καὶ νυνὶ αὐτὸν ἀκούω μὲν ὑπὲρ τῶν αὐτοῦ 
κατηγορουμένων διὰ βραχέων ἀπολογήσεσϑαι, ἐπισύ- 

ροντα τὰ πράγματα καὶ διακλέπτοντα τῇ ἀπολογίᾳ 

τὴν κατηγορίαν. λέξειν δὲ ὡς πολλὰ εἰς τὴν πόλιν 
ἀνηλώκασι καὶ φιλοτίμως λελῃτουργήκασι καὶ νίκας 
πολλὰς καὶ καλὰς ἐν δημοκρατίᾳ νενικήκασι. καὶ ὅτι 

αὐτὸς κόσμιός ἐστι καὶ οὐχ ὁρᾶται ποιῶν ἃ ἕτεροι 

ἐνταῦϑα τολμῶσιν. ἀλλὰ τὰ ἑἕαυτοῦ πράττειν ἀξιοῖ. 

4 ἐγὼ δὲ πρὸς τούτους τοὺς λόγους οὐ χαλεπὸν οἶμαι 
ἀντειπεῖν" πρὸς μὲν τὰς λητουργίας. ὅτι κρείττων ἦν 
ς M , M M /, hj E - δ ὁ πατὴρ αὐτοῦ μὴ λῃτουργήσας ἢ τοσαῦτα τῶν ἕαυ- 
τοῦ ἀναλώσας" διὰ γὰρ ταῦτα πιστευϑεὶς ὑπὸ τοῦ δή- 

, N ΄, e 2 3. - . 

μου κατέλυσε τὴν δημοκρατίαν. ὥστ᾽ εἶναι ταῦτα τὰ 
ἔργα ἀειμνηστότερα ἢ τὰ ἔκ τῶν λῃτουργιῶν αὐτῷ 

5 ἀναϑήματα᾽ πρὸς δὲ τὴν ἡσυχιότητα τὴν τούτου. ὅτι 
2 - - AEN 28 / ? , 3 ΄ (x4, oe) 2 οὐ νῦν δεῖ αὐτὸν ἐξετάζειν εἰ σώφρων ἐστίν. ὅτ᾽ αὐ- 

^ 2 “7 3 / 9 3 2 - ' , 

τὸν οὐκ ἔξεστιν ἀσελγαίνειν. ἀλλ᾽ ἐκεῖνον τὸν χρόνον 
zt N c , 3 Ἧ, - et 

ἐξὸν ὁποτέρως ἐβούλετο ζῆν siAevo πα- 

ρανόμως πολιτευϑῆναι. τοῦ μὲν γὰρ νῦν μηδὲν ἐξα- 

σκοπεῖν. ἐν 
4 

μαρτάνειν ot κωλύσαντες αἴτιοι. τῶν δὲ τότε γενομέ- 

ταύτην τὴν del. Francken, τὴν del. Rauch, τὴν ἐσχάτην εὖ. 
Rs ἀπ. II 91, πλείστην εὖ. Kayser 8. ἀκούω uiv Scheibe: 
ἀκούομεν X, ἀκούω Francken, ἀκούω μέλλειν P. Müller, ἀκούω 
ὑπὲρ μὲν Rauch | | τῶν Εὐτοῦ κατηγορουμένων Baiter: ὧν 
αὐτὸν κατηγοροῦμεν ὧν X | ἀπολογήσασϑαι X I (oL πρόγονοι 
πολλὰ "Tayl 4 ὥστ᾽] aliquando conieci x«l, quod planius 
esseb | αὐτῷ, quod pendet à voce ἀειμνηστότερα cf. Lyc. 
Leocr. 129 nh αὐτοῦ Markl, αὐτῶν Hs | ἀναλώματα Markl 
5 ὅτ᾽ οὐκ (Ὁ | οὐκ (ἔτι) Herw | τοῦ νῦν uiv γὰρ Rs | 
κωλύσοντες nom 
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vov ὃ τούτου τρόπος x«i oi τούτῳ ἐπιτρέπειν ἀξι- 
M δ, 9 2*' 2 , /, 3 LU E 

οὔντες. ὥστ᾽ ἐὰν ἐκ τούτων δοκιμάζεσθαι ἀξιοῖ, ταῦτα 
χρὴ ὑπολαμβάνειν, μὴ εὐήϑεις αὐτῷ εἶναι δοκῆτε. 

᾿Εὰν δὲ καὶ ἐπὶ τοιόνδε λόγον τράπωνται. ὡς ὁ 

χρόνος οὐκ ἐγχωρεῖ ἄλλον ἀποκληρῶσαι., ἀλλὰ ἀνάγκη, 
3. 3 Χ 3 , 2 δ , e ^ , ἐὰν αὐτὸν ἀποδοκιμάσητε. ἄϑυτα τὰ πάτρια ἱερὰ γί. 
γνεσϑαι. τάδ᾽ ἐνθυμήϑητε. ὅτι πάλαι ὃ χρόνος ἤδη 

παρελήλυϑεν. ἡ γὰρ αὔριον ἡμέρα μόνη λοιπὴ τοῦ 

ἐνιαυτοῦ ἐστιν. ἐν δὲ ταύτῃ τῷ Zi τῷ σωτῆρι ϑυσία 

γίγνεται. δικαστήριον δὲ παρὰ τοὺς νόμους ἀδύνατον 

πληρωϑῆναι. εἰ δὲ ταῦτα πάνϑ᾽ οὗτος ὥστε γενέσϑαι 
διαπέπραχται. τί {χρὴ προσδοκῆσαι δοκιμασϑ' ἕν τ᾽ 

αὐτὸν ποιήσειν. εἰ τὴν ἐξιοῦσαν ἀρχὴν πέπεικεν αὗ- 

τοῦ ἕνεκα παρανομῆσαι; &o ἂν ὀλίγα τοιαῦτα ἐν τῷ 

ἐνιαυτῷ διαπράξασθαι; ἐγὼ μὲν γὰρ οὐχ ἂν οἶμαι. 

ἔστι δ᾽ ὑμῖν (o)» τοῦτο μόνον σκεπτέον. ἀλλὰ καὶ 
πότερον εὐσεβέστερον. τὸν βασιλέα καὶ τοὺς συνάρ- 

Ἁ e M ^ , M e iJ M e 

χοντας τὰ ὑπὲρ τοῦ μέλλοντος ἄρξειν ἱερὰ ϑῦσαι. ὡς 

καὶ πρότερον ἤδη γεγένηται. ἢ καὶ τοῦτον. ὃν οὐδὲ 

καϑαρὸν εἶναι τὰς χεῖρας οἱ εἰδότες μεμαρτυρήκασι. 

x«i πότερον ὑμεῖς ὠμόσατε εἰς τὴν ἀρχὴν ἀδοκίμαστον 

(Ivo) μὴ Rs δοκεῖτε superscripto ἡ X 6 ὁ χρόνος 
del. P. Müller, συγχωρεῖ Cob, sed cf. [Demosth.] XLIV 45 
τάδ᾽] τόδ᾽ P. Müller | ἤδη del. Cob | παρὰ] κατὰ Dobr, sed 
cf. Demosth. XVIIL 239 | ἀδύνατον Cont: δυνατὸν X, oo àv- 
veróv C | κληρωϑῆναι Markl, sed cf. Isae. VI 37, Demosth. 
XXIV 992 ἢ ὥστε (ἄρχων P. Müller, [ὥστε γενέσϑαι] (ἰδίᾳ ) 
διαπέπρακται Francken, διαπ. (ἀδοκίμαστος ὧν vel ἰδιωτεύων» 
Rs, διαπ., {(κολαστέος μᾶλλον ἢ τιμητέος. 7j» Dobr χρὴ add. 
Gebauer arg. 274, δεῖ post προσ. add. Ald, προσδοκᾶτε C | 
δοκιμασϑέντ᾽ (C) Ald: δοκισϑέντ᾽ Χ' ἐξιοῦσαν cod. Vind: 
ἀξιοῦσαν X | ἐν τῷ ζἑαυτοῦ» Rs, ἐν τῷ (ύλῳ» P. Miller — 8 06 
add. Steph | καὶ post ἢ del. Auger, sed cf. Ant. V 23. And. I 
140 γὰρ] γοῦν Tayl, del. Cob 
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καταστήσειν. ἢ δοκιμάσαντες TOv ἄξιον τῆς ἀρχῆς 

στεφανώσειν. ταῦτα γὰρ σκοπεῖσϑε: κἀκεῖνο «δ᾽. 

ἐνθυμεῖσθε. ὅτι ὁ ϑεὶς τὸν περὶ τῶν δοχιμασιῶν νό- 
μον οὐχ ἥκιστα [περὶ] τῶν ἐν ὀλιγαρχίᾳ ἀρξάντων 

ἕνεκα ἔϑηκεν. ἡγούμενος δεινὸν εἶναι. εἰ δι’ oUg ἡ 
δημοκρατία χκατελύετο, οὗτοι ἐν τῇ αὐτῇ πολιτείᾳ 

πάλιν ἄρξουσι. καὶ κύριοι γενήσονται τῶν νόμων καὶ 

τῆς πόλεως. ἣν πρότερον παραλαβόντες οὕτως αἰσχρῶς 

xci δεινῶς ἐλωβήσαντο. ὥστ᾽ oox ἄξιον τῆς δοκιμα- 

σίας ὀλιγώρως ἔχειν. οὐδὲ μικρὸν ἡγουμένους τὸ πρᾶγμα 

μὴ φροντίζειν αὐτῆς. ἀλλὰ φυλάττειν᾽ ὡς ἐν τῷ ἕκχα- 

στον δικαίως ἄρχειν à τὲ πολιτεία καὶ τὸ ἄλλο πλῆ- 

tog τὸ ὑμέτερον σῴζεται. x«l» εἰ μὲν δὴ βουλεύσων 

νυνὶ ἐδοκιμάξετο καὶ ὡς ἱππευκότος αὐτοῦ ἐπὶ τῶν 

τριάχοντα τοὔνομα ἐν ταῖς σανίσιν ἐνεγέγραπτο. καὶ 

ἄνευ κατηγόρου ἂν αὐτὸν ἀπεδοκιμάξετε" νῦν δέ. ὅτε 

[μὴ μόνον ἱππευκὼς μηδὲ βεβουλευκώς. ἀλλὰ] καὶ εἰς 

τὸ πλῆϑος ἐξημαρτηκὼς φαίνεται. οὐκ ἂν ἄτοπον 

ποιήσαιτε. εἰ μὴ τὴν αὐτὴν γνώμην ἔχοντες περὶ αὐ- 

τοῦ φανεῖσϑε: καὶ μὲν δὴ βουλεύειν γε δοκιμασϑεὶς 

πενταχοσιοστὸς ὧν μετὰ τῶν ἄλλων ἐνιαυτὸν ἂν uó- 

9 δ᾽ add. Cob post Reiskium, (ἔτι δὲν κἀκ. Gebauer | 
περὶ del Cont, xoi Rs, defendit Bernhardy synt. 200 | δημο- 
κρατία ] πολιτεία Halb | χατελύϑη Cob | τῇ αὐτῇ Auger: αὐτῇ 
τῇ Χ, αὐτῇ ταύτῃ τῇ P. Müller, ταύτῃ τῇ Herw | τῇ πολιτείᾳ del. 
Bekker, ἐν αὐτῇ πάλιν Halb | ἣν ζὑγιᾶ vel ἀκέραιον» Rs, ἣν 
ζμεγάχην καὶ ὀνομαστὴν» Francken | πρότερον] πρώτεύουσαν 
Herw | παραλαβό vrtg Markl: zooL.c[órrscX | τὸ ante 1 πρᾶγμα 
del. Dobr | ἄλλο del. Herw 10 x«i add. P. Müller, καίτοι 
Rauch, εἰ μὲν (δὴ) C | ἐδοκιμάξετε X τοὔνομα hs An. II 92: 
ἅρμα X, ὄνομα Schott, γράμμα Emperius, ἁμάρτημα Reuss | 
μὴ uóvov... καὶ del. P. Müller, καὶ retin. Roehl, μηδὲ βε- 
βουλευκὼς om. C, ὅτι οὐ μόνον Rauch  φανεῖσϑε Bekker: 
φανοῖσϑε X, φαίνοισϑε Cob 11 (φαὐτὸς» ὧν P. Müller 
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vov ἐβούλευσεν. ὥστε καὶ εἴ τι ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ 
᾽ , , "n c ΄ M" qns ἘΞ M 
ἐξαμαρτάνειν ἐβούλετο. ῥαδίως ἂν ὑπὸ τῶν ἄλλων 

δὴ - - κ 

ἐχωλύετο. ταύτης Ói τῆς ἀρχῆς ἀξιούμενος αὐτὸς 
2 δ »! E74 N lj P 2 ? , , 

x«9' αὑτὸν ἄρξει, καὶ μετὰ τῆς ἐν "Aosío πάγῳ βου- 

λῆς τὸν ἅπαντα χρόνον τῶν μεγίστων κύριος γενή- 

σεται ὥστε ὑμῖν καϑήκειν περὶ ταύτης τῆς ἀρχῆς 
? , M , i M €. x ? ἀχριβεστέραν τὴν δοκιμασίαν ἢ περὶ τῶν ἄλλων ἀρ- 

χῶν ποιεῖσϑαι. εἰ δὲ μή, πῶς οἴεσθε τὸ ἄλλο πλῆϑος 
τῶν πολιτῶν διακείσεσϑαι. ὅταν αἴσϑωνται,. (0v) 

προσῆκε δίκας τῶν ἡμαρτημένων διδόναι, τοῦτον ὑφ᾽ 

ὑμῶν τοιαύτης ἀρχῆς ἠξιωμένον; καὶ φόνου δίκας 

δικάζοντα. ὃν ἔδει αὐτὸν ὑπὸ τῆς ἐν "Agtío πάγῳ 

βουλῆς κρίνεσϑαι; καὶ πρὸς τούτοις ἴδωσιν ἐστεφανω- 

μένον. xci ἐπικλήρων καὶ ὀρφανῶν κύριον γεγενη- 

μένον, ὧν ἐνίοις αὐτὸς ὧν οὗτος τῆς ὀρφανίας αἴτιος 
E) /$S [UN 2 οι 2 J ' - 
ἀποδέδεικται; ἀρ᾽ οὐκ ἂν οἴεσϑε αὐτοὺς χαλεπῶς 

διακεῖσθαι καὶ ὑμᾶς αὐτῶν αἰτίους ἡγήσασϑαι. ὅταν 

γένωνται ἐν ἐκείνοις τοῖς χρόνοις, év οἷς αὐτῶν πολ- 

λοὶ εἰς τὸ δεσμωτήριον ἀπήγοντο καὶ ἄκριτον ὑπὸ 

ἐβούλευσεν est in X5, ἐβούλευεν Cob | ταύτην δὲ τὴν 
ἀρχὴν Markl| ἀξιούμενος scripsi: ἀξιοῖ μόνος X, ἀξιούμενος 
ἀξιοῖ μόνος Dryander, ἠξιωμένος Wdn | μόνος del. Pluygers 
ἄρξει scripsi: ἄρχειν X | καὶ μετασχὼν ἔπειτα τῆς Kayser | 
ἅπαντα (ἔπειτα χρόνον P. Müller | γενήσεται scripsi: τὲ 
γενέσθαι X, ἔσται Wdn 19 χαϑήκει Francken, προσήκειν 
Franz | ἀρχῶν del. Herw, malim ἁπασῶν | πῶς] ὡς X | ὃν 
post αἴσϑωνται, non post δικάξζοντα om. X! | ὧν del C, ὧν 
τοιοῦτος Ald ἀποδέδεικται scripsi cf. $ 8 XIII 95. [XV 11]: 
γεγένηται X 18 οὐκ ἂν P. Müller: οὖν X, οὐκ Steph | δια- 
χεῖσϑαι X, διακείσεσθαι et ἡγήσεσθαι Steph | αὐτῶν (post 
ὑμᾶς) πάντων Markl| üvev γένωνται] cf. Plat. Menex. 289 
Aesch. III 152, τὴν διάνοιαν post ὅταν add. Herw, 0cc ἐγένοντο 
Markl, ὅσα γεγένηται Kayser, ὅταν (αὖ γένωνται aut τῶν 
αὐτῶν cir. ἦγ. ὅσα γεγένηται Scheibe, ὕταν ἐννοῶνται ἐν ἔκ. τ. 
χρ. ὡς αὐτῶν Sluiter, ὕταν γένηται ἃ γεγένηται P.Müller 

13 
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τούτων ἀπώλλυντο καὶ φεύγειν τὴν σφετέραν αὐτῶν 

ἠναγκάζοντο; χἀκεῖνο προσενϑυμηϑῶσιν, ὅτι ὃ αὐτὸς 
οὗτος ἀνὴρ [Θρασύβουλος] αἴτιος γεγένηται Δεωδά- 

μαντά τὲ ἀποδοκιμασϑῆναι καὶ τοῦτον δοκιμασϑῆναι. 

τοῦ μὲν κατήγορος γενόμενος. ὑπὲρ τούτου δὲ ἀπο- 

λογήσασϑαι Πρ ΠΤ «εὖ εἰδὼς» ὅπως πρὸς 

τὴν πόλιν διάκειται καὶ πόσων αἴτιος αὐτῇ κακῶν 

γεγένηται; ἢ πειϑόμενοι πῶς ἂν οἴεσϑε διαβληϑῆναιυι; 

τότε μὲν γὰρ ὑμᾶς ὥοντο ὀργισϑέντας Πεωδάμαντα 

ἀποδοκιμάσαι" ἐὰν δὲ τοῦτον δοκιμάσητε, εὖ εἴσον- 
ται ὅτι οὐ δικαίᾳ γνώμῃ περὶ αὐτοῦ χέχρησϑε. ἔστι 

ὃξ τούτοις μὲν πρὸς ὑμᾶς ἁγών. ὑμῖν δὲ πρὸς ἅπα- 
σαν τὴν πόλιν, ἣ σκοπεῖ νυνὶ τίνα ὑμεῖς γνώμην περὶ 

αὐτῆς ἕξετε. καὶ μηδεὶς ὑμῶν ἡγείσϑω μὲ Δεωδά- 

μαντι, χαριζόμενον κατηγορεῖν Εὐάνδρου. ὅτι φίλος 

ὧν τυγχάνει. ἀλλ᾽ ὑπὲρ ὑμῶν καὶ τῆς πόλεως προ- 
νοούμενον. ῥάδιον δ᾽ ἐξ αὐτοῦ τοῦ πράγματος μα- 
ϑεῖν. “εωδάμαντι γὰρ συμφέρει τοῦτον δοκιμασϑῆναι, 

οὕτω γὰρ ὑμεῖς μάλιστα διαβληϑήσεσϑε. καὶ δόξετε 

ἀντὶ δημοτικῶν ἀνθρώπων ὀλιγαρχικοὺς εἰς τὰς ἀρ- 

χὰς χαϑιστάναι" ὑμῖν δὲ τόνδε ἀποδοκιμάσαι, δόξετε 

x&xtivo(C)Ald: κἀκεῖνοι X, κἂν ἐκεῖνοι Scheibe | Θρασύ- 
βουλος del Kayser | Παοδάμαντά ys X | παρεσχευασμένος 
Scaliger | εὖ εἰδὼς addidi, οὐκ ἐνθυμούμενος Rs An. II 92, ὃς 
add. C, quem editores sequuntur lacuna post γεγένηται indi- 
cata, ὃν ἴστε (vel ἴσασι) πάντες Rs, ὃς σιωπῶ Dryander  διά- 
κειται Scaliger, Euandrum puta: διακεῖσθαι X, διέκειτο O | 
ὁπόσων Dryander 14 ἢ] e Markl | πιϑόμενοι Cob | τότε 
C: ὅτε X | λαοδάμαντι X! | ἀποδοκιμάσαι C: ἀποδοκιμάσητε 
ΧΙ τοῦτον Scheibe: αὐτὸν X, αὖ τοῦτον Rs, νῦν τοῦτον Schott, 
Εὔανδρον Halb ἁγὼν Tur, erat ἀγὼν, ὁ ἀγὼν Franz | σκοπεῖ 
ex σχοπεῖν ἃ pr. m. X* 15 hic et paulo post im X est 
λεωδάμαντι | ὅτι... τυγχάνει vel ponenda ante κατηγορεῖν 
vel potius delenda Dobr | χαϑιστάνειν X 
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γὰρ κἀκεῖνον δικαίως [ἂν] ἀποδοκιμάσαι" ἐὰν δὲ μηδὲ 

τόνδε. οὐδ᾽ ἐχεῖνον δικαίως. 
Καίτοιγε αὐτὸν ἀκούω λέξειν ὡς οὐ περὶ αὐτοῦ 

μόνον ἡ δοκιμασία ἐστίν. ἀλλὰ περὶ πάντων τῶν ἐν 
ἄστει μεινάντων. καὶ τοὺς ὕρχους xci τὰς συνϑήκας 

ὑμᾶς ὑπομνήσειν. ὡς ἐκ τούτων προσληψόμενον αὐτὸν 

δοχιμαστὰς τοὺς ἐν ἄστει μείναντας. ἐγὼ δ᾽ ὑπὲρ 

τοῦ πλήϑους βραχέα πρὸς αὐτὸν εἰπεῖν βούλομαι. ὅτι 

ὃ δῆμος οὐ τὴν αὐτὴν γνώμην ἔχει περὶ πάντων τῶν 

ἐν ἄστει μεινάντων. ἀλλὰ περὶ μὲν τῶν τοιαῦτα ἐξα. 

μαρτανόντων οἵαν ἐγώ φημι δεῖν. περὶ δὲ τῶν ἄλλων 

τὴν ἐναντίαν. τεχμήριον δέ, οὐ γὰρ ἔλαττον τού- 

τους ἡ πόλις τετίμηκε τῶν ἐπὶ Φυλὴν ἐλθόντων καὶ 

τὸν Πειραιᾶ καταλαβόντων. εἰκότως" τοὺς μὲν γὰρ 

ἴσασιν ὁποῖοί τινες ἕν δημοκρατίᾳ μόνῃ γεγένηνται. 

ὁποῖοι δ᾽ ἄν τινὲς ἐν ὀλιγαρχίᾳ γένοιντο. οὔπω zti- 

ραν εἰλήφασι" παρὰ δὲ τούτων ἑκατέρας τῆς πολιτείας 

ἱχανὴν βάσανον ἔχουσιν, ὥστ᾽ εἰκότως πιστεύειν. καὶ 

ἡγοῦνταί ye διὰ μὲν τοὺς τοιούτους συλληφϑέντας 

τότε ἀποϑανεῖν. διὰ δὲ τοὺς ἄλλους [τοὺς συλληφϑέν- 

τας] ἐχφυγεῖν., ἐπεὶ εἴ γε τὴν αὐτὴν γνώμην ἅπαντες 

ἔσχον. οὔτ᾽ ἂν φυγὴ οὔτ᾽ ἂν κάϑοδος οὔτ᾽ ἄλλο οὐ- 

δὲν ἂν τῶν γεγενημένων τῇ πόλει συνέβη. ἀλλὰ 

ἂν del Dobr | μὴ τόνδε C | οὐδ᾽ C: οὐκ X 16 αὐτὸν 
(pone προσλ.) aut del. aut αὑτῷ prop. Halb | ἐξαμαρτόντων Hir- 
schig 17 ἔλαττον το ύτους Lipsius: ἐλάττους τούτων X | 
a τῶν Markl | τῆς] τὰς Dobr 18 συλλ. ἀποϑ. cf. 
VII 8, (rove) nd ἀπ. Markl, (οἵους εἶπον» συλλ. ἀπ. 

Rauch, (οἷος 6v» συλλ. ἀπ. Herw | διὰ δὲ «τούτους τοὺς 
Rs | τοὺς συλληφϑέντας del. Herw, τοὺς {οὐ συλλ. Bs, 
τοὺς {μὴ συλλ. Dobr | ἐκφυγεῖν Markl: ἐκφεύγειν X | ἃ 
γεγενημένων usque ad 8 20 ὑπὲρ τοῦ δήμου literae atramento 
recentiore restauratae sunt in X* 

17 

18 
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καὶ ὃ ἄλογον Óoxsi εἶναι παρά τισιν, ὅπως ποτὲ πολ- 

Aol ὄντες ὑπ᾿ ὀλίγων τῶν ἐν Πειραιεῖ ἡττήϑησαν., 

οὐδαμόϑεν ἄλλοϑεν ἢ ἐκ τῆς τούτων προνοίας γεγέ- 

νηται" οὗτοι γὰρ εἵλοντο μετὰ τῶν κατελϑόντων πολι- 

τεύεσϑαι μᾶλλον ἢ μετὰ τῶν τριάκοντα “ακεδαιμονίοις 

δουλεύειν. τοιγάρτοι ἀντὶ τούτων αὐτοὺς ὁ δῆμος 

ταῖς μεγίσταις τιμαῖς τετίμηκεν. ἱππαρχεῖν καὶ στρα- 

τηγεῖν x«i πρεσβεύειν ὑπὲρ αὑτῶν αἱρούμενοι" καὶ 

οὐδέποτε αὐτοῖς μετεμέλησεν. καὶ διὰ μέν ys τοὺς 

πολλὰ ἐξαμαρτόντας τὰς δοκιμασίας εἶναι ἐψηφίσαντο. 

διὰ δὲ τοὺς μηδὲν τοιοῦτον πράξαντας τὰς συνθήκας 

ἐποιήσαντο. τοσαῦτά σοι ἐγὼ ὑπὲρ τοῦ δήμου ἀπο- 
χρίνομαι. 

Ὑμέτερον δὴ ἔργον ἐστίν. ὦ ἄνδρες βουλευταί, 

σχέψασϑαι ποτέρῳ ἂν πειϑόμενοι περὶ τῆς δοκιμασίας 
ταύτης ἄμεινον βουλεύσαισϑε, πότερον ἐμοὶ ἢ Θρασυ- 

βούλῳ. ὃς αὐτῷ ἀπολογήσεται. περὶ μὲν οὖν ἐμοῦ ἢ 
τοῦ πατρὸς ἢ τῶν προγόνων οὐδὲν οὗτος εἰπεῖν ἕξει 

εἰς μισοδημίαν. οὔτε γὰρ ὡς ὀλιγαρχίας μετέσχον 

(ὕστερον γὰρ τῶν χρόνων τούτων ἀνὴρ εἶναι ἐδοκι- 

μάσϑην), οὔϑ᾽ ὡς ὃ πατήρ (πρὸ γὰρ τῶν στάσεων 

πολὺ ἐν Σικελίᾳ ἄρχων ἐτελεύτησεν) οὐδ᾽ ὡς οἱ πρό- 

γονοι ὑπὸ τοῖς τυράννοις ἐγένοντο᾽ στασιάζοντες γὰρ 

19 καὶ ὃ Steph: καὶ τὸ X | δοκοῦν C | παρά] cf. I 2, 
del. Francken, πάνυ P. Müller | γεγέννηται X! 20 οὐδέ- 
ποτε) οὐδεπώποτε Herw | μετεμέλησεν X! | πολλὰ Rs: πολ- 
λοὺς X | τοσαῦτά σοι post Reiskium Lipsius: τοιαύτας οἵας 
X, τοιαῦτά σοι Tur 91 πιϑόμενοι Cob πότερον del. 
Pluygers | Θρασυβ. Collyttensi puta, cf. Sauppe ep. crit. 20 | 
ὃς αὐτῷ ἄπολογ. del. Pluygers, ὃς vel ie αὐτοῦ ὑπερ- 
ἀπολογήσεται Rs, ὃς αὐτῷ ἀναβήσεται Halb | (ἐγὼν μετέσχον 
Kayser | οὔϑ'᾽ ὡς 'est in X* | ἄρχων] τριηραρχῶν Cob 92 οὔϑ᾽ 
ὡς oL Rs 
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N 3 ' * er , , 3 N ' 

πρὸς αὐτοὺς τὸν ἅπαντα χρόνον διετέλεσαν. ἀλλὰ μὲν 
NN 2 δὰ M 2 , e om 2 - , / " 
δὴ οὐδὲ τὴν οὐσίαν ἡμᾶς ἐν τῷ πολέμῳ φήσει κχτή- 

σασϑαι, εἰς δὲ τὴν πόλιν οὐδὲν ἀνηλωκέναι" πᾶν γὰρ 

τοὐναντίον. ἐν εἰρήνῃ μὲν ὀγδοηκοντατάλαντος ἡμῶν 

ὁ οἶκος ἐγένετο. εἰς δὲ τὴν τῆς πόλεως σωτηρίαν ἐν 
τῷ πολέμῳ ἅπας ἀνηλώϑη. ἐγὼ δὲ περὶ τούτου τρία : uc 7j 1::59€7/00.:0 € πὸ ὯΙ 
er , - A χ , [A Ἂν PS, * 
&&o εἰπεῖν τηλικαῦτα TO μέγεθος. Gov ἄξιον εἶναι 
er 2 , » - κι e D , ἕχαστον ἔργον ϑανάτου" πρῶτον μὲν ὅτι τὴν ἐν Βοιω- 

- , [4 ^ , M M 

τοῖς πολιτείαν χρήματα λαβὼν μετέστησε καὶ τῆς Gvu- 
μαχίας ἡμᾶς ταύτης ἀπεστέρησεν. ἔπειτα ὅτι τὰς ναῦς 

προὔδωκε x«i τὴν πόλιν περὶ σωτηρίας βουλεύεσϑαι 

πεποίηκεν. ἔπειτα ὅτι παρὰ τῶν αἰχμαλώτων, οὺς αὐ- 
b! 3 , , M b] , 3 , τὸς ἀπώλεσε. τριάκοντα μνᾶς ἐσυκοφάντησεν. οὐ φάσ- 

κῶν αὐτοὺς λύσεσϑαι. εἰ μὴ τοῦτο αὐτῷ παρὰ σφῶν 
3 M , , 3 e - c , αὐτῶν παράσχοιεν. συνειδότες οὖν ἡμῶν éxavéQQ 

τὸν βίον. πρὸς ταῦτα βουλεύεσϑε ὁποτέρῳ χρὴ πι- 
? 0 S “ bn Xo f 

στεύειν περὶ τῆς Εὐάνδρου δοκιμασίας, καὶ οὕτως οὐκ 

ἐξαμαρτήσεσϑε. 

24. 

ΚΑΤΑ EIIKPATOTZ [KAI TON ZYMIIPE- 

ZBEYITO9N EIIAOLTOZ $2 OEOAQ9PO?] 

Κατηγόρηται μέν, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι. ᾿Επικράτους 

ἱκανὰ καὶ τῶν συμπρεσβευτῶν᾽ ἐνθυμεῖσθαι δὲ χρὴ 

ἀλλὰ γὰρ δὴ ls, sed cf. XIII 27 | πᾶν Steph: πάντα X 
24 μνᾶς {λαβὼν Kayser τοῦτο] τοσοῦτο Scheibe | ἑκατέρῳ 

5: ἑκατέρων Χ 

Or. XXVII. Titulus falsus est cf. 8 16, ex qua Epicratem 
solum accusatum esse apparet. Bekker An. I 103 vocem xer«- 
διῶξαι affert ex Lys. or. κατὰ ᾿Επικράτους, quae vox in oratione 
nostra non invenitur. Verum pars prior interiisse videtur. 

l x«l τῶν cvuzo. cum Falkio delent plerique, idem 

23 
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ὅτι πολλάκις ἠκούσατε τούτων λεγόντων. Ozxórt βού- 

λοιντό τινα ἀδίκως ἀπολέσαι. ὅτι. εἰ μὴ καταψηφιεῖσϑε 

ὧν αὐτοὶ χελεύουσιν. ἐπιλείψει ὑμᾶς ἣ μισϑοφορά. 
M A DES e - 9 Nm DÀ ' D 

xci νῦν οὐδὲν ἧττον τοσοῦτον  ἐνδεῖ᾽ ὥστε τὸ μὲν 
E74 N ^ δ , , e ^ , e - , ὄνειδος καὶ ἡ αἰσχύνη ἡ διὰ τούτων ὑμῖν γίγνεται. 

ἡ δ᾽ ὠφέλεια τούτοις" πεπείρανται γὰρ ὅτι, ὁπόταν 

οὗτοι καὶ οἱ τούτων λόγοι δοκῶσιν αἴτιοι εἶναι ψη- 
» c ^ ^ Y , iu , ' E φιεῖσθαι ὑμᾶς παρὰ τὸ δίκαιον. ῥᾳδίως παρὰ τῶν 

ἀδικούντων χρήματα λαμβάνουσι. καίτοι τίνα χρὴ 

ἐλπίδα ἔχειν σωτηρίας. ὁπόταν iv χρήμασιν ἢ καὶ 

σωϑῆναι τῇ πόλει καὶ μή. ταῦτα δὲ οὗτοι, φύλακες 
e 3 c M ΙΑ e M 2 /z , 

ὑφ᾽ ὑμῶν καταστάντες. οἱ τῶν ἀδικούντων κολασταί, 

κλέπτωσί τε καὶ χαταδωροδοκῶσι; χαὶ οὐ νῦν πρῶτον 

ὥφϑησαν ἀδικοῦντες. ἀλλὰ χαὶ πρότερον ἤδη δώρων 

ἐχκρίϑησαν. (ὃ) καὶ ὑμῖν ἔχω ἐπικαλέσαι ὅτι τοῦ 

αὐτοῦ ἀδικήματος Ὀνομάσαντος μὲν χατεψηφίσασϑε. 

proponit καὶ τῶν συμποριστῶν, καὶ τῶν μετ᾽ αὐτοῦ Blass, καὶ 
τῶν συμπρέσβεων Herw, sed cf. Arist. Pol. Π 9, 1271", And. 
II 41 ἐπιλείψει Rs: ὑπολείψει X 2 x«l νῦν... τού- 
τοις suspecta cf. Jahrb. f. Phil. CXVII 559 | τοσοῦτον om. C et 
Bekker | ὄνειδος Cont: πλῆϑος cum asterisco X, σπένϑος 
Schott, μῖσος vel βλάβος Rs, πάϑος Foertsch, ἔχϑος Sauppe, 
quae vox non est apud oratores, πλῆϑος {τῶν ἀπολλυμένων 
vel δημεύσεων» Hs, πλ. {τῶν κινδύνων» Franz, zà. {τῶν 
πενήτων vel πεπονθότων» P.Müller, πλ. {πένεται, οὗτοι δὲ 
πλουτοῦσιν» Francken διὰ τούτων] ἀπὸ τούτων vel διὰ 
τούτους Rs | ὑμῖν C: ἡμῖν X | πεπείραται Kayser | ὁπότε ἂν 
X | οὗτοι oi λόγοι Francken εἶναι] ἔσεσθαι Frb  ψηφι- 
εἴσϑαι) τοῦ ψηφίζεσθαι Rs, φηφίξεσθαι Francken παρὰ 
τὸ] κατὰ τὸ Kayser | τῶν (οὐκ) ἀδικούντων Frb, τῶν {μηδὲν 
ἀδ. P. Müller, τῶν ἀδικουμένων Schoell, sed est: si vobis per- 
suadebunt, ut ab insontibus poenas repetatis, facile ab homi- 
nibus noxiis lucrum parabunt 39 τῇ πόλει) τὴν πόλιν 
Markl, del Rauch, xci μὴ ἐν τῇ πόλει Heldmann | (οἷν 
φύλακες κατ. Rs | $qg' del Francken | κατασταϑέντες 
Hirschig {καὶ oi τῶν P. Müller, καὶ τῶν Cont 4 ὃ 
add. Halb | Ὀνομάσαντος corruptum, Ὀνομασάνδρου Steph, 
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τούτου δὲ ἀπεψηφίσασϑε. τοῦ αὐτοῦ ἀνδρὸς ἁπάντων 

κατηγοροῦντος καὶ τῶν αὐτῶν καταμαρτυρούντων. οἱ 

οὐχ ἑτέρων ἤχουσαν, (GÀÀ » αὐτοὶ ἦσαν οἱ περὶ τῶν 
χρημάτων χαὶ τῶν δώρων πρὸς τούτους πράττοντες. 

χαίτοι τοῦτο ἅπαντες ἐπίστασϑε. ὅτι οὐχ ὅταν τοὺς : 

μὴ δυναμένους λέγειν κολάζητε, τότε ἔσται παράδειγμα 

τοῦ μὴ ὑμᾶς ἀδικεῖν. ἀλλ᾽ ὁπόταν παρὰ τῶν δυναμέ- 
vov δίκην λαμβάνητε. τότε πάντες παύσονται ἐπιχει- 

ροῦντες εἰς ὑμᾶς ἐξαμαρτάνειν. νῦν δ᾽ ἀσφαλῶς αὐ- 

τοῖς ἔχει τὰ ὑμέτερα κλέπτειν. ἐὰν μὲν γὰρ λάϑωσιν. 
ἀδεῶς αὐτοῖς ἕξουσι χρῆσϑαι" ἐὰν δὲ ὀφϑῶσιν. ἢ μέρει 

τῶν ἀδικημάτων τὸν κίνδυνον ἐξεπρίαντο. ἢ εἰς ἀγῶνα 
£ - c M δ , ; , - ΄ χαταστάντες τῇ αὑτῶν δυνάμει ἐσώϑησαν. νῦν τοί- 

νυν. ὦ ἄνδρες δικασταί. παράδειγμα ποιήσατε τοῖς 

ἄλλοις δικαίοις εἶναι. παρὰ τούτων δίκην λαβόντες. 

ἥκουσι δὲ πάντες οἱ τὰ τῆς πόλεως πράττοντες οὐχ 

ἡμῶν ἀκροασόμενοι, ἀλλ᾽ ὑμᾶς εἰσόμενοι ἥντινα γνώ- 
M E 3 , er [uA 2? ' 2 μην περὶ τῶν ἀδικούντων ἕξετε. ὥστ᾽ εἰ μὲν ἀποψη- 

- , 5v j ΄ 3 » * ec ^ 
φιεῖσϑε τούτων, οὐδὲν δεινὸν δόξει αὐτοῖς εἶναι ὑμᾶς 

ἐξαπατήσαντας ix τῶν ὑμετέρων ὠφελεῖσϑαι" ἐὰν δὲ 
, , / M 3 - 7 

καταψηφισάμενοι ϑανάτου τιμήσητε. τῇ αὐτῇ ψήφῳ 

τούς τε ἄλλους κοσμιωτέρους ποιήσετε [ἢ νῦν siot] 

Ὀνομαλχρίτου Rs, ὄντος, Μνάσωνος Markl, Ὀνομακλέους Franz, 
Τιμαγόρου Scheibe, Μεωδάμαντος Cob | τούτου δὲ est in 
X! τούτων δὲ P.Müller | ἀποψηφίσασϑαι X | ἁπάντων) &u- 
goiv Schott, αὐτῶν Scheibe, ἅμ᾽ αὐτῶν vel τῶν αὐτῶν Held- 
mann | ἀλλ᾽ add. C | x«i τῶν δώρων del. Herw 5 τοῦ 
μὴ] τὸ μὴ vel μὴ Dobr | τότε πάντες (O)Steph: τοὺς πάν- 
τας X 6 ἕξουσι] ἔχουσι Dobr | ὀφϑ' ὦσι] ληφϑῶσι Hirschig, 
sed cf. $3 ἀδικημάτων) ἀδίκων χρημάτων Foertsch, δωρο- 
δοκημάτων Kayser, λημμάτων Hirschig, sed cf. Plat. Resp. 365* | 
ποιήσατε Halb: ποιήσετε X | 8 tota suspecta cf. Jahrb. f. 
Phil. CXVII 560 4 (αὐτοῖς) τιμήσητε Herw | ἢ νῦν εἰσι 
del. P. Müller cf. XXX 23. XXII 19 

LrsrAs. Ed. maior, 19 

5 

[er] 
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x«l παρὰ τούτων δίκην εἰληφότες ἔσεσϑε. ἡγοῦμαι 

0, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι. οὐδ᾽ εἰ μὴ προϑέντες αὐτοῖς 
κρίσιν. ἢ ἀπολογουμένων μὴ ἐθελήσαντες ἀκοῦσαι. 

καταψηφισάμενοι τῶν ἐσχάτων τιμήσαιτε. οὐκ ἂν ἀκρί- 

τους αὐτοὺς ἀπολωλέναι. ἀλλὰ τὴν προσήκουσαν δίκην 

δεδωκέναι. οὐ γὰρ οὗτοι ἄχριτοί εἰσι. περὶ ὧν ἂν 
ὑμεῖς εἰδότες τὰ πραχϑέντα ψηφίσησθε, ἀλλ᾽ οἵτινες 

ἂν ὑπὸ τῶν ἐχϑρῶν διαβληϑέντες περὶ ὧν ὑμεῖς μὴ 
ἴστε. ἀκροάσεως μὴ τύχωσι. τούτων δὲ τὰ μὲν πρόάγ- 

ς » - SN - 

ματα κατηγορεῖ. ἡμεῖς δὲ καταμαρτυροῦμεν" καὶ οὐ 
' 3 

τοῦτο δέδοικα. ὡς ἐὰν ἀχροᾶσϑε αὐτῶν ἀποψηφιεῖσϑε" 

ἀλλ᾽ οὐκ ἂν ἡγοῦμαι αὐτοὺς δίκην ἀξίαν δεδωκέναι. 

εἰ ἀκροασάμενοι αὐτῶν καταψηφίσαισϑε. πῶς γάρ, ὦ 
M Y , Ξ EEG! 5 A M C ow / 
ἄνδρες δικασταί. oig οὐδὲ ταὐτὰ καὶ ὑμῖν συμφέρει: 

οὗτοι μὲν γὰρ ἐν τῷ πολέμῳ ἐκ πενήτων πλούσιοι 

γεγόνασιν ἐκ τῶν ὑμετέρων, ὑμεῖς δὲ διὰ τούτους 

πένητες. χαίτοι οὐ ταῦτα ἀγαϑῶν δημαγωγῶν ἔστι. 

τὰ ὑμέτερα ἐν ταῖς ὑμετέραις συμφοραῖς λαμβάνειν. 
93 hl Aj ec - e ^ N , M , σι - 

ἀλλὰ τὰ ἑαυτῶν ὑμὶν διδόναι. καὶ γάρ τοι εἰς τοσοῦ- 

τον ἥχομεν. ὥσϑ'᾽ οἵ πρότερον ἐν τῇ εἰρήνῃ οὐδὲ 

σφᾶς αὐτοὺς ἐδύναντο τρέφειν. νῦν ὑμῖν εἰσφορὰς 
2 , M - ' ? , [4 2 - 

εἰσφέρουσι καὶ χορηγοῦσι καὶ οἰκίας μεγάλας οἰκοῦσι. 

καίτοι ἑτέροις ὑμεῖς ἔστιν ὅτε τὰ πατρῷα κεχτημένοις 

ταῦτα ποιοῦσιν ἐφϑονεῖτε᾽ νῦν δ᾽ οὕτως ἣ πόλις διά- 

χειται. ὥστε οὐχέτι ὧν οὗτοι χλέπτουσιν ὀργίζεσϑε. 

ἀλλ᾿ ὧν αὐτοὶ λαμβάνετε χάριν ἴστε. ὥσπερ ὑμεῖς τὰ 

8 αὐτοῖς C: αὐτοὺς X | δεδωκέναι {δοκεῖν Kayser, sed cf. 
Lye.Leocr.140 9 ἀχροάσησϑε Herw | οὐ δὲ ταῦτα X* | (£x πλου- 
ctor) πένητες Herw [0 καίτοι... διδόναι suspecta, cf. 
Jahrb. f. Phil. CXVII 560 | ἡμῖν X! | εἰσφορὰς Rs: εἰσφορὰν X 
11 ὑμεῖς C: ὑμῖν X ἔστι (uiv) ὅτε Scheibe, ἑτέροις (uev) Halb | 
τὰ del. Dobr | αὐτοὶ aut ante ὧν aut pone λαμβάνετε transponit Rs 
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, - 2 , " , ^ c , 

τούτων μισϑοφοροῦντες. ἀλλ οὐ τούτων τὰ UUETEQU 

χλεπτόντων. τὸ δὲ πάντων ὑπερφυέστατον. ὅτι ἐν 

μὲν τοῖς ἰδίοις (οἷΣ ἀδικούμενοι δαχρύουσι καὶ ἐλει- 

voí εἶσιν. ἐν δὲ τοῖς δημοσίοις οἱ μὲν ἀδικοῦντες 

ἐλεινοί, ὑμεῖς δ᾽ οἱ ἀδικούμενοι ἐλεεῖτε. καὶ νῦν ἴσως 

ποιήσουσιν ἅπερ χαὶ πρότερον ἧσαν εἰϑισμένοι καὶ 

δημόται καὶ φίλοι κλαίοντες ἐξαιτεῖσθαι αὐτοὺς παρ’ 
[4 — 9 δὴ 2 er 20 —- , , ^ , -“ 

ὑμῶν. ἐγὼ δ᾽ οὕτως ἀξιῶ γενέσϑαι" εἰ μὲν ἀδικεῖν 

τούτους μηδὲν νομίζουσιν. ἀποδείξαντας ὡς ψευδῆ τὰ 

κατηγορημένα, οὕτως πείϑειν ὑμᾶς ἀποψηφίσασθαι" εἰ 

δὲ νομίσαντες ἀδικεῖν αἰτήσονται., δῆλον ὅτι τοῖς ἀδι- 
- 2 , ? il ς » » 3 , 

χοῦσιν εὐνούστεροί εἶσιν ἢ ὑμῖν τοῖς ἀδικουμένοις. 

ὥστ᾽ οὐ χάριτος ἄξιοι τυχεῖν ἀλλὰ τιμωρίας. ὁπόταν 

ὑμεῖς δύνησϑε. ἔτι δὲ τοὺς αὐτοὺς ἡγεῖσθαι χρὴ καὶ 
τῶν χατηγόρων σφόδρα δεδεῆσθαι. νομίζοντας πολὺ 

ἂν ϑᾶττον παρ᾽ ἡμῶν ὀλίγων ὄντων ταύτην τὴν χόριν 

λαμβάνειν ἢ παρ᾽ ὑμῶν. ἔτι δὲ ῥᾷον ἄλλους τινὰς 
M c , ul [y M , , ς » (r&» ὑμέτερα χαταχαρίζεσθϑαι ἢ ὑμᾶς αὐτούς γε. ἡμεῖς 

μὲν τοίνυν οὐκ ἠϑελήσαμεν προδοῦναι. ἀξιοῦμεν δὲ 

μηδ᾽ ὑμᾶς. ἐνθυμουμένους ὅτι σφόδρ᾽ ἂν ἡμῖν ὠργί- 

12 οἱ add. Cont | ποιήσουσιν] ἐπιχειρήσουσιν vel ξητή- 
σουσιν Scheibe | εἰθισμένοι ot δημόται καὶ φίλοι καὶ κλαίοντες 
ἐξαιτήσονται αὐτοὺς Kayser | ἐξαιτεῖσϑαι Ald: ἐξαιτεῖσϑε X, 
ἐξαιτήσονται C, {πειράσονται ἐξ. Markl, «Κξητήσουσιν vel σπου- 
δάσουσιν vel ἀξιώσουσιν» ££. Rs | αὐτοὺς] τοὺς αἰτίους 
Francken 1898 ἀποδείξαντες ΧΕ | νομίσαντες] νομίξοντες 
Markl | ἐξαιτήσονται Cont, sed cf. XII 86. XXX 99. | OOTE 
«(τούτοις τοῖς Pluygers | ὥστ᾽ Markl: ἴσωσ τ᾽ X | ὁπόταν] 
ὕπου ἂν vel ὁποίαν ἂν Markl, ὁποίας ἂν Rs| δύνησϑ'ε a pr. 
m. ex δύναισθε (?) corr. X5, (λαβεῖν) δύνησϑε Herw 14 δε- 
δεῆσϑαι P. Müller: δεήσεσθαι X, δεήσασϑαι Emperius, δεηϑῆ- 
ναι Kayser | ἔστι δὲ ῥᾷον Rs, sed ἔτι ad comparativum per- 
tinet | τὰ add. Ald | ὑμᾶς αὐτό ys ΧΕ 1 ἀξιοῦμεν... ἐν- 
ϑυμουμένους del. Kayser 

19* 

12 

13 
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15 
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ξεσϑε xol ἐτιμωρεῖσϑε. ὅπου παρεπίπτομεν. ὡς εἰκὸς 

τοὺς ἀδικοῦντας. ci ἡμεῖς παρὰ τούτων ἢ χρήματα 
, ST, ' , ΄ λαβόντες ἢ ἄλλῳ τινὶ τρόπῳ διηλλάγημεν. καίτοι si 

τοῖς μὴ δικαίως ἐπεξιοῦσιν ὀργίζεσθε. ἡ που σφόδρα 

χρὴ αὐτοὺς τοὺς ἀδικοῦντας τιμωρεῖσϑαι. νῦν τοίνυν, 

ὦ ἄνδρες δικασταί. καταψηφισάμενοι ᾿Επιχράτους τῶν 

ἐσχάτων τιμήσατε. χαὶ μή. ὥσπερ ἐν τῷ τέως χρόνῳ 

εἰϑισμένοι ἐστέ, ἐπειδὰν καταψηφισάμενοι ἐξελέγξητε 
τοὺς ἀδικοῦντας. ἐν τῷ τιμήματι ἀξημίους ἀφίετε, 
“ 3 Y ^ E ? , , 

ἔχϑραν, οὐ δίκην παρὰ τῶν &ÓwuoUvrov λαμβάνοντες. 

ὥσπερ τοῦ ὀνείδους ἀλλ᾽ οὐ τῆς ζημίας αὐτοῖς μέλον. 
5 2$ er 2 ᾿ - / 5 δλ EA - ^ 

εὖ εἰδότες ὅτι ἐν uiv τῇ ψήφῳ οὐδὲν ἄλλο ποιεῖτε ἡ 

ὀνειδίξετε τοῖς ἀδικοῦσιν. ἐν δὲ τῷ τιμήματι τιμωρεῖσϑε 

τοὺς ἐξαμαρτάνοντας. 

28. 

ΚΑΤᾺ EPTOKAEOTZ ἘΠΙΛΟΙΓῸΣ. 

Τὰ μὲν χατηγορημένα οὕτως ἐστὶ πολλὰ καὶ δεινά, 

ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι. ὥστε οὐκ ἄν μοι δοκεῖ δύνασϑαι 

᾿Εργοκλῆς ὑπὲρ ἑνὸς ἑκάστου τῶν πεπραγμένων αὐτῷ 

ὕπου... ἀδικοῦντας del Kayser, ὥσπερ εἰκὸς vel ὡς 
sixóg ἐστιν, deletis, quae sequuntur, τοὺς ἀδικοῦντας Dobr, 
ὕπως περιεπίπτομεν, oig εἰκὸς Francken, sed cf. Demosth. I 8. 
Xen. Cyr. I 2, 10 τοῖς μὴ ἐπεξιοῦσι δικαίως Poutsma secun- 
dum Dobraeum, qui aliquando δικαίως delebat — 16 'Ezixo. 
del. P. Müller | τιμήσατε Steph: τιμωρήσατε Χ | ἐστέ] ἦστε 
Cob καταψηφισάμενοι del. aut leg. καταψηφίσησϑε ἐξελέγ- 
ἕαντες Rs | τοὺς] αὐτοὺς Francken  ἔχϑραν « ἐπιδεικνύ- 
μένοι ) Herw | ποιεῖτε del. Herw. 

Or. XXVIII. 

1 οὐκ ἂν] οὐδ᾽ ἂν Fuhr| (οὐδ᾽) ὑπὲρ Rs| (οὐδὲν πολ- 
λάκις coll. XII 37 Scheibe 

I 



p. 179. KATA EPI'OKAEOTX 293 

πολλάκις ἀποϑανὼν δοῦναι δίκην ἀξίαν τῷ ὑμετέρῳ 

πλήϑει. χαὶ γὰρ πόλεις προδεδωκὼς φαίνεται. καὶ 

προξένους x«i πολίτας ὑμετέρους ἠδικηκώς., καὶ ἐκ πέ- 
vqrog éx τῶν ὑμετέρων πλούσιος γεγενημένος. καίτοι 
πῶς αὐτοῖς χρὴ συγγνώμην ἔχειν, ὅταν ὁρᾶτε τὰς μὲν 

ναῦς. ὧν ἦρχον οὗτοι, δι’ ἀπορίαν χρημάτων κατα- 
λυομένας καὶ ἐκ πολλῶν ὀλίγας γιγνομένας. τούτους 

δὲ πένητας καὶ ἀπόρους ἐχπλεύσαντας οὕτως ταχέως 

πλείστην τῶν πολιτῶν οὐσίαν κεχτημένους; ὑμέτερον 

τοίνυν ἔργον ἐστίν. ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι. ἐπὶ τοῖς 

τοιούτοις ὀργίζεσϑαι" καὶ γὰρ δὴ δεινὸν ἂν εἴη. εἰ νῦν 

μὲν οὕτως αὐτοὶ πιεζόμενοι ταῖς εἰσφοραῖς συγγνώμην 

τοῖς χλέπτουσι καὶ τοῖς δωροδοκοῦσιν ἔχοιτε. ἐν δὲ 

τῷ τέως χρόνῳ. καὶ τῶν οἴχων τῶν ὑμετέρων μεγάλων 

ὄντων καὶ τῶν δημοσίων προσόδων μεγάλων οὐσῶν. 

ϑανάτῳ £xoÀctere τοὺς τῶν ὑμετέρων ἐπιϑυμοῦντας. 

οἶμαι δ᾽ ἔγωγε πάντας (üv» ὑμᾶς ὁμολογῆσαι. εἰ ὑμῖν 4 

Θρασύβουλος ἐπηγγέλλετο τριήρεις ἔχων ἐχπλεύσεσϑαι 

καὶ ταύτας παλαιὰς ἀντὶ καινῶν παραδώσειν, καὶ τοὺς 

μὲν χινδύνους ὑμετέρους ἔσεσϑαι. τὰς δ᾽ ὠφελείας 

τῶν αὑτοῦ φίλων, x«i ὑμᾶς μὲν διὰ τὰς εἰσφορὰς 

πενεστέρους ἀποδείξειν. ᾿Εργοκλέα δὲ χαὶ τοὺς κόλακας 

τοὺς αὑτοῦ πλουσιωτάτους τῶν πολιτῶν ποιήσειν. οὐ- 

δένα ἂν ὑμῶν ἐπιτρέψαι τὰς ναῦς ἐχεῖνον ἔχοντα ἐχ- 

πλεῦσαι. ἄλλως τε ἐπειδὴ xci τάχιστα ὑμεῖς ἐψηφί- 

σασϑε τὰ χρήματα ἀπογράψαι τὰ ἐκ τῶν πόλεων 

προξένους) ξένους Rs | πλούσιος ἐκ τῶν ὑμ. Dobr 
2 οὕτως est in X ἐπὶ del. Hirschig 9 δὴ suspectum | us- 
γάλων ὄντων del. Herw | οὐσῶν del. Markl, μεγάλων οὐσῶν del. 
Fuhr, προσόδων... οὐσῶν del. Wdn 4 ἂν hic add. Auger, ἔγωγ᾽ 
ἂν Markl, ὁμολογῆσαι (&v» Gebauer | ἐπήγγελτο Cob | ἀποδώσειν 
Baiter | 5 ἄλλως τε ἐπειδὴ καὶ X, quae aperte corrupta sunt; ἄλλως 

pol! 
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εἰλημμένα καὶ τοὺς ἄρχοντας τοὺς μετ᾽ ἐκείνου κατα- 

πλεῖν εὐθύνας δώσοντας. ᾿Εργοκλῆς ἔλεγεν ὡς ἤδη 

συχοφαντεῖτε χαὶ τῶν ἀρχαίων νόμων ἐπιϑυμεῖτε, καὶ 

Θρασυβούλῳ συνεβούλευε Βυζάντιον χαταλαβεῖν χαὶ 

τὰς ναῦς ἔχειν | x«i τὴν Σεύϑου ϑυγατέρα γαμεῖν" 

οἵνα αὐτῶν ἐχκόψῃς““ ἔφη rg συκοφαντίας" ποιήσεις 

γὰρ αὐτοὺς οὐχ ἐπιβουλεύοντας σοὶ χαϑῆσϑαι καὶ τοῖς 

σοῖς φίλοις. ἀλλὰ περὶ αὑτῶν δεδιέναι.“ οὕτως. ὦ 
ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι. ἐπειδὴ τάχιστα ἐνεπέπληντο καὶ 

«τῶν» ὑμετέρων ἀπέλαυσαν. ἀλλοτρίους τῆς πόλεως 

αὑτοὺς ἡγήσαντο. ἅμα γὰρ πλουτοῦσι καὶ ὑμᾶς μι- 

σοῦσι. καὶ οὐχέτι ὡς ἀρξόμενοι παρασχευάζονται ἀλλ᾽ 

ὡς ὑμῶν ἄρξοντες. καὶ δεδιότες ὑπὲρ ὧν ὑφήρηνται 

ἕτοιμοί εἶσι καὶ χωρία καταλαμβάνειν χαὶ ὀλιγαρχίαν 
χαϑιστάναι καὶ πάντα πράττειν. ὕπως ὑμεῖς ἐν τοῖς 

δεινοτάτοις χινδύνοις καϑ'᾿ ἑχάστην ἡμέραν ἔσεσϑε:" 

οὕτως γὰρ ἡγοῦνται οὐχέτι τοῖς σφετέροις αὐτῶν 

ἁμαρτήμασι τὸν νοῦν ὑμᾶς προσέξειν, ἀλλ᾽ ὑπὲρ ὑμῶν 

αὐτῶν xci τῆς πόλεως ὀροωδοῦντας ἡσυχίαν πρὸς 

τούτους ἕξειν. Θρασύβουλος μὲν οὖν. ὦ ἄνδρες ᾿49η- 
ναῖοι. (οὐδὲν γὰρ δεῖ περὶ αὐτοῦ πλείω λέγειν) καλῶς 

ἐποίησεν οὕτως τελευτήσας τὸν βίον. οὐ γὰρ ἔδει 

αὐτὸν οὔτε ζῆν τοιούτοις ἔργοις ἐπιβουλεύοντα. oU9* 

ὑφ᾽ ὑμῶν ἀποθανεῖν ἤδη τι δοχοῦντα ὑμᾶς ἀγαϑὸν 

πεποιηκέναι. ἀλλὰ τοιούτῳ τρόπῳ τῆς πόλεως ἀπαλ- 

τε καὶ ἐπειδὴ Steph, quibus pone καὶ Rs addit ὅπου vel ὅτι. 
Possis coll XIII 79 ἀλλ᾽ ἕτερον ἐπειδὴ γὰρ 6 ἐπειδὴ δὲ 
τάχιστα ΧΕ | ἐνέπληντο Cob coll. Ar. Vesp. 911. 1304, recte 
fort. | τῶν add. Ald. | καὶ et ἀπέλαυσαν om. Cob 4 ἅμα 
Rs: ἀλλὰ X (οὗτοι καὶ ὑμᾶς Francken, (oi τοιοῦτοι πλου- 
τοῦσι Rauch | ὑφήρηνταιν Rs: ἀφήρηνται X | καϑιστάνειν 
X | τὸν νοῦν ἡμᾶς X* | ἕξειν] ἄξειν Cob 
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“ eom , , ' J ι D 2. 
λαγῆναι. ὁρῶ δ᾽ αὐτοὺς διὰ τὴν πρώην ἐχκλησίαν 

οὐχέτι φειδομένους τῶν χρημάτων. ἀλλ᾽ ὠνουμένους 

τὰς αὑτῶν ψυχὰς χαὶ παρὰ τῶν λεγόντων καὶ παρὰ 

τῶν ἐχϑρῶν χαὶ παρὰ τῶν πρυτάνεων. καὶ πολλοὺς 
᾿4ϑηναίων ἀργυρίῳ διαφϑείρειν. ὑπὲρ ὧν ὑμῖν ἄξιόν 

ἐστιν ἀπολογήσασϑαι παρὰ τούτου νῦν δίκην λαβοῦσι, 

χαὶ πᾶσιν ἀνθρώποις ἐπιδεῖξαι ὅτι οὐχ ἔστι τοσαῦτα 
χρήματα. ὧν ὑμεῖς ἡττήσεσϑε ὥστε μὴ τιμωρεῖσθαι 

τοὺς ἀδικοῦντας. ἐνθυμεῖσϑε γάρ. ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι. 

ὅτι οὐκ ᾿Εργοχλῆς μό χρίνετ ἀλλὰ καὶ ἡ πόλι ς ᾿Εργοχλῆς μόνος χρίνεται. ἀλλὰ καὶ ἡ ς 
er M My - x - ς , 2 ὅλη. νυνὶ γὰρ τοῖς ἄρχουσι roig ὑμετέροις ἐπιδείξετε 

πότερον χρὴ δικαίους εἶναι. ἢ ὡς πλεῖστα τῶν ὑμε- 

τέρων ὑφελομένους τῷ αὐτῷ τρόπῳ τὴν σωτηρίαν 

παρασχευάξεσθϑαι. ᾧπερ οὗτοι νυνὶ πειρῶνται. καίτοι 

εὖ εἰδέναι χρή, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι" ὅστις ἐν τοσαύτῃ 

ἀπορίᾳ τῶν ὑμετέρων πραγμάτων ἢ πόλεις προδίδωσιν 

ἢ χρήματα χλέπτειν ἢ δωροδοκεῖν ἀξιοῖ. οὗτος x«l τὰ 

τείχη καὶ τὰς ναῦς τοῖς πολεμίοις παραδίδωσι καὶ 

ὀλιγαρχίαν &x δημοκρατίας καϑίστησιν᾽ ὥστ᾽ οὐκ ἄξιον 
t - - , - € - 9 ^ , 

ὑμῖν τῆς τούτων παρασχευῆς ἡττᾶσθαι. ἀλλὰ παρα- 

δειγμα πᾶσιν ἀνθρώποις ποιῆσαι xci μήτε κέρδος μήτε 

ἔλεον μήτ᾽ ἄλλο μηδὲν περὶ πλείονος ποιήσασϑαι τῆς 
τούτων τιμωρίας. 

Οἶμαι δ᾽ ᾿Εργοχλέα. ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, περὶ μὲν 

9 τῶν χρημάτων ο5ὖ ἴῃ Χ"! ἐχϑρῶν] προέδρων Scheibe | 
διαφϑείροντας (ὁ, (τολμῶντας διαφϑ. P. Müller, διαφϑ'. {ἐπι- 
χειροῦντας) Rauch, χαὶ, quod est ante πολλοὺς, del. Rs, καὶ 
. . . Gt«g 9. del. Francken 10 πότερον χρὴ del. Francken 
coll. XXVII 6 | δικαίους et ὑφελομένους Cob: δικαίοις et 
ὑφελομένοις X | Ae9mveiow Schott: δικασταί X 11 (ort) 
ὕστις Steph, sed cf. Sauppe epist. crit. 23 | παραδίδωσι] 
προδίδωσι Cob | ἡττᾶσϑαι à pr. m. ex ἡττῆσϑαι X 

10 

11 
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9296 SAT) OO. Oros 

ς - M ' - 9 -» N N - " - 

““λικαρνασσοῦ καὶ περὶ τῆς ἀρχῆς καὶ περὶ τῶν αὑτῷ 
, 3 9 ΄ E) - 9 » M 

πεπραγμένων οὐχ ἐπιχειρήσειν ἀπολογεῖσθαι. ἐρεῖν δὲ 

ὡς ἀπὸ Φυλῆς κατῆλθε χαὶ ὡς δημοτικός ἐστι x«l ὡς 

τῶν χινδύνων τῶν ὑμετέρων μετέσχεν. ἐγὼ δέ, ὦ 
ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι. (ov» τοιαύτην γνώμην ἔχω περὶ 

τῶν τοιούτων ἀλλ᾽ ὅσοι μὲν ἐλευϑερίας καὶ τοῦ δὲ- 
χαίου ἐπιϑυμοῦντες x«l τοὺς νόμους ἰσχύειν βουλό- 

μένοι χαὶ τοὺς ἀδικοῦντας μισοῦντες τῶν ὑμετέρων 

κινδύνων μετέσχον. οὐ πονηροὺς εἶναι πολίτας. οὐδὲ 

ἀδίκως τούτοις φημὶ ἂν εἶναι ὑπόλογον τὴν ἐκείνων 
e er. * / 3 , ' * 

φυγήν" ὅσοι δὲ χατελθόντες ἐν δημοχρατίᾳ τὸ μὲν 

ὑμέτερον πλῆϑος ἀδικοῦσι. τοὺς δὲ ἰδίους οἴκους ἐκ 

τῶν ὑμετέρων μεγάλους ποιοῦσι. πολὺ μᾶλλον αὐτοῖς 
, 3 ΄ ^t - , € N ' προσήκει ὀργίζεσθαι ἢ τοῖς τριάχοντα. οἱ μὲν γὰρ 

ἐπὶ τοῦτ᾽ ἐχειροτονήϑησαν. ἵνα κακῶς, εἴ πῃ δύναιντο. 

ὑμᾶς ποιήσειαν" τούτοις δ᾽ ὑμᾶς αὐτοὺς ἐπετρέψατε, 

ὡς μεγάλην καὶ ἐλευϑέραν τὴν πόλιν ποιήσωσιν" ὧν 
(y » 3 M 9 , 3 ^ M ? M , *7 2 ὑμῖν οὐδὲν ἀποβέβηχεν, ἀλλὰ τὸ ἐπὶ τούτοις sive ἔν 
τοῖς δεινοτάτοις κινδύνοις καϑεστήχατε. ὥστε πολὺ 

ἂν δικαιότερον ὑμᾶς αὐτοὺς ἢ τούτους ἐλεοῖτε. καὶ 

τοὺς ὑμετέρους παῖδας καὶ γυναῖκας. ὅτι ὑπὸ τοιού- 

τῶν ἀνδρῶν λυμαίνεσϑε. ὅταν γὰρ ἡγησώμεϑα σωτη- 

12 ἀλικαρνασοῦ X | περὶ priore loco a pr. m. add. X5 | οὐδ᾽ 
ἐπιχειρήσειν Naber | καὶ ὡς vOv . . μετέσχεν del. Fuhr | οὐ 
add. Ald | τοιαύτην] τὴν αὐτὴν Sauppe, quod volebat Taylori 
quoque ταὐτὴν 18 ἀλλ᾽ om. € | ἰσχύειν Markl: ἴσχειν Xu 
post μετέσχον lacunam indicat Dobr: πάσης τιμῆς καὶ χάριτος 
ἀξίους γνομίξω" ὅσοι δὲ αὐτοῖς μὴ συνεχινδύνευον uiv, ὕμως δὲ 
ὕσον ἐδύναντο ὠφέλουν | ὑπόλογον Steph: ὑπὸ λόγον X | τὴν 
ἐκείνων] ἐκείνην τὴν vel τὴν ἐχεῖσε Dobr, τὴν κοινὴν Herw 
προσήκειν Markl 14 ποιήσαιεν X | ὑμεῖς αὑτοὺς Dlass 
ποιήσουσιν Tayl | ἢ τούτους del. Halb 15 ὅτε γὰρ ἡγησά- 
usüc« Rs, ὅταν γὰρ ἡγώμεϑα Francken 
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ρίας ἀντειλῆφϑαι, δεινότερα ὑπὸ τῶν ἡμετέρων coyóv- 

τῶν πάσχομεν ἢ ὑπὸ τῶν πολεμίων. καίτοι πάντες 

ἐπίστασϑε ὅτι οὐδεμία ἐλπὶς σωτηρίας ὑμῖν δυστυχή- 

σασιν. ὥστε ἄξιον ὑμᾶς παραχελευσαμένους ὑμῖν αὐ- 

τοῖς παρὰ τούτων νυνὶ τὴν μεγίστην δίκην λαβεῖν. 

καὶ τοῖς ἄλλοις “λλησιν ἐπιδεῖξαι. ὡς τοὺς ἀδικοῦντας 

τιμωρεῖσϑε. χαὶ τοὺς ὑμετέρους ἄρχοντας βελτίους 

ποιήσετε. ἐγὼ μὲν οὖν r«09' ὑμῖν παρακελεύομαι" 16 
ὑμᾶς δὲ χρὴ εἰδέναι ὅτι. ἐὰν μὲν ἐμοὶ πεισϑῆτε. εὖ 
περὶ αὑτῶν βουλεύσεσϑε. εἰ δὲ μή, χείροσι τοῖς ἄλλοις 

πολίταις χρήσεσϑε. ἔτι δέ. ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι. ἐὰν 

αὐτῶν ἀποψηφίσησϑε. οὐδεμίαν ὑμῖν εἴσονται χάριν, 

ἀλλὰ τοῖς ἀνηλωμένοις καὶ τοῖς χρήμασιν οἷς ὑφήρην- 

ται ὥστε τὴν μὲν ἔχϑροαν ὑμῖν αὐτοῖς χαταλείψετε, 

τῆς δὲ σωτηρίας ἐχείνοις εἴσονται χάριν. χαὶ μὲν δή, 11 

ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι. καὶ “4λικαρνασσεῖς καὶ οἱ ἄλλοι 
οἱ ὑπὸ τούτων ἠδικημένοι. ξὰν μὲν παρὰ τούτων τὴν 

μεγίστην δίκην λάβητε. νομιοῦσιν ὑπὸ τούτων μὲν 

ἀπολωλέναι. ὑμᾶς δὲ αὑτοῖς βεβοηϑηκέναι: ἐὰν δὲ 

τούτους σώσητε. ἡγήσονται καὶ ὑμᾶς ὁμογνώμονας 

γεγονέναι τοῖς αὑτοὺς προδεδωκόσιν. ὥστ᾽ ἄξιον τού- 

τῶν ἁπάντων ἐνθυμηϑέντας ἅμα τοῖς τε φίλοις τοῖς 

ὑμετέροις ἀποδοῦναι χάριν χαὶ παρὰ τῶν ἀδικούντων 
τὴν δίκην λαβεῖν. 

ἐπάσχομεν Kayser | ὑμῖν (évrao9« ) Rs, ὑμῖν (viv) 
Francken | x«l τοὺς... ποιήσετε pone βουλεύσεσθε 8 16 
transp. Bekker 16 περὶ αὑτῶν habet X*, περὶ ee 
αὐτῶν Herw | x&v αὐτῶν Cob | x«l τοῖς χρήμασι del. 
Kayser | ὑφήρηνται ex ὑφήρανται à pr. m. X* 17 καὶ 
(οἱ AA. Rs | ἁλικαρνασεῖς ΧΕ | ὑπὸ τούτων del Naber | 
τὴν (προσήκουσαν vel ὀφειλομένην) Rs, τὴν (ἐσχάτην ) Francken, 
τὴν om. € 



298 Aq TOT Or. 29. 
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ΚΑΤᾺ $IAOKPATOTX EIIIAOT OZ. 

(7 ᾿ E AA CT SEEN 2 
O μὲν ἀγὼν οὗτος. ὦ ἄνδρες δικασταί, ἐρημότερος 
, ^ 7 z 

γεγένηται ἢ ἐγὼ προσεδόκων. πολλοὶ γὰρ ἦσαν oi 

ἀπειλοῦντες καὶ οἱ φάσχοντες Φιλοχρά ς φάσχοντες Φιλοχράτους κατηγορή- 
qe SPAN M e 9 ' - 3 Χ σειν ὧν οὐδεὶς νυνὶ φαίνεται. ὃ κἀμοὶ δοχεῖ οὐδενὸς 

ἔλαττον εἶναι τεχμήριον τῆς ἀπογραφῆς ὅτι ἀληϑὴς 
κ , ^ , ^ A ^N - 3 , *5 

οὖσα τυγχάνει" εἰ γὰρ μὴ πολλὰ τῶν ᾿Εργοκλξους εἶχε 

χρημάτων. οὐκ ἂν οὕτως οἷός T ἦν ἀπαλλάξαι τοὺς 
χατηγόρους. ἐγὼ δέ, ὦ ἄνδρες δικασταί, πάντας ὑμᾶς 

ἡγοῦμαι εἰδέναι ὅτι ᾿Εργοχλέους διὰ τοῦτο ὑμεῖς ϑά- 

νατον κατεχειροτονήσατε. ὅτι καχῶς διαϑεὶς τὰ τῆς 

πόλεως πλέον ἢ τριάχοντα ταλάντων οὐσίαν ἐκτήσατο. 

καὶ τούτων τῶν χρημάτων οὐδὲν ἔν τῇ πόλει φαίνε- 
- N , ^" - - δὴ ται. χαίτοι ποῖ χρὴ τραπέσϑαι ἢ ποῦ ζητῆσαι τὰ 

χρήματα; εἰ γὰρ παρὰ τοῖς κηδεσταῖς καὶ οἷς ἐκεῖνος 

οἰχειότατ᾽ ἀνθρώπων ἐχρῆτο μὴ φανήσεται. χαλεπῶς 

παρὰ τοῖς ἐχϑροῖς εὑρεϑήσεται. τίνα δὲ ᾿Εργοκλῆς 

περὶ πλείονος Φιλοχράτους ἐποιεῖτο. ἢ πρὸς τίν᾽ ἀν- 

ϑρώπων διέχειτο οἰχειότερον; οὐ τῶν μὲν ὑμετέρων 
ὁπλιτῶν αὐτὸν ἐξήγαγε. τῶν δ᾽ αὑτοῦ χρημάτων 

ταμίαν ἐποίησε. καὶ τὸ τελευταῖον τριήραρχον αὐτὸν 

Or. XXIX. 

1 οἱ ante φάσκοντες del. Rs, χαὶ οἱ φάσκοντες om. Cob 
2 οὐδὲν ἐν τῇ πόλει] οὐδὲν ἐν τῇ πώλῃ Bake, οὐδὲ πολλο- 
στὸν μέρος Francken | ποῖ (0): ποῦ ΧΊῚ ποῦ P.Müller: ποῖ X. 
στῇ Ald | χρήματα. εἰ παρὰ et φανήσεται; χαλεπῶς γὰρ παρὰ 
Cob ὃ ὁπλιτῶν Tayl. cf. Xen. Hell. IV 8, 28: πολιτῶν X, 
πωλητὴν Emperius, ποριστὴν Dobr αὐτὸν ante κατέστησε 
om. € 
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κατέστησε; καίτοι δεινὸν εἰ oi μὲν τὰς οὐσίας ἔχοντες 4 

ὀλοφύρονται τριηραρχοῦντες. οὗτος δὲ οὐδὲν πρό- 

τερον κεχτημένος ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ ἐθελοντὴς ὑπέστη 

ταύτην τὴν λῃτουργίαν. οὐχοῦν δὴ οὐχ ὡς ζημιωϑη- 

σόμενον αὐτὸν τριήραρχον χατέστησεν. ἀλλ᾽ ὡς ὦφε- 

ληϑησόμενον καὶ φυλάξοντα τὰ αὑτοῦ χρήματα. ovx 

ἔχων ὕτῳ χρὴ μᾶλλον τούτου πιστεῦσαι. ἡγοῦμαι δὲ, 

ὦ ἄνδρες δικασταί. Φιλοχράτει δύο εἶναι καὶ μόνας 

ἀπολογίας προσήκειν γὰρ αὐτῷ ἀποδεῖξαι ἢ ἑτέρους 

ἔχοντας τὰ ᾿Εργοχλέους χρήματα, ἢ ἀδίκως ἀπολωλότα 

ἐχεῖνον χαὶ οὐδὲν ὑφῃρημένον τῶν ὑμετέρων οὐδὲ 

δεδωροδοκηχότα᾽ εἰ δὲ τούτων μηδέτερον ποιήσει. δὲ- 

δόχϑαι καταψηφίξεσϑαι. καὶ μὴ τοῖς μὲν παρὰ τῶν 

ἄλλων λαμβάνουσιν ὀργίξεσϑαι. τοῖς δὲ τὰ ὑμέτερ᾽ 

αὐτῶν ἔχουσι συγγνώμην ἔχειν. 
Τίς δ᾽ οὐχ οἷδεν ᾿4“ϑηναίων τρία τάλαντα | περὶ 

᾿Εργοκλέους μεδσεγγυηθϑέντα τοῖς λέγουσιν, εἰ δύναιντο 

αὐτὸν σῶσαι [καὶ μὴ κατηγορεῖν]; ot ἐπειδὴ ἑξώρων 

τὴν ὑμετέραν ὀργὴν τιμωρεῖσθαι βουλομένων. nov- 

χίαν ἦγον xci οὐκ ἐτόλμων σφᾶς αὐτοὺς φανεροὺς 

ποιῆσαι. χαὶ τὸ μὲν πρῶτον οὗτος οὐ κομιζόμενος 

παρ᾽ αὐτῶν τὰ χρήματα μηνύσειν ἔφη τῇ πόλει" 

ἐπειδὴ δὲ χαὶ ταῦτα ἀπείληφε χαὶ τῶν ἄλλων τῶν 

ἐκείνου κύριος γεγένηται, εἰς τοῦτο τόλμης ἐλήλυϑεν. 

4 μὲν τὰς «μεγίστας» Rs ὀλοφύρονται Dobr: ὀλοφυ- 
ροῦνται X | ξημιωσόμενον et ideis pos Cob 5 καὶ ante 
μόνας del. P. Müller, sed cf. Demosth. VI 13 | προσήκει C | 
δεδόχϑαι Markl: δέδοχται X, δεδόχϑω "Tayl, del. Baiter, 
δεῖ vel δεῖν αὐτοῦ Rauch, δέδεικται Wdn, δέομαι Gentsch 
6 περὶ] παρ᾽ C μεσεγγυηθέντα habet X!, μεσεγγυωθέντα 
Cob | x«i μὴ κατηγορεῖν del. Dobr | ἐπειδὰν X* βουλο- 
μένων Tayl: βουλομένην X, riw. βουλ. om. Cob | Vea RUE 
Steph: μηνύειν X 
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ὥστε μάρτυρας πεπόρισται oU μαρτυρήσουσιν αὐτῷ 

ὡς ἣν ἔχϑιστος ἁπάντων ἀνθρώπων ᾿Εργοκλεῖ. καίτοι 
οἴεσϑ᾽ ἂν αὐτόν, ὦ ἄνδρες δικασταί, εἰς τοῦτο μανίας 
ἀφικέσϑαι, ὥστε Θρασυβούλου στρατηγοῦντος καὶ '"Eo- 

γοκλέους αὐτῷ διαφερομένου ἐϑελοντὴν ὑποστῆναι 

τριήραρχον; πῶς γὰρ ἂν ϑᾶττον ἀπώλετο. ἢ πῶς ἂν 

μᾶλλον ἐπηρξεάξετο: 

Περὶ μὲν οὖν τούτων ἱκανὰ τὰ εἰρημένα" ἐγὼ δ᾽ 

ὑμᾶς ἀξιῶ ὑμῖν αὐτοῖς βοηθῆσαι. xci πολὺ μᾶλλον 

τοὺς ἀδικοῦντας τιμωρεῖσθαι ἢ τοὺς τὰ τῆς πόλεως 

ἔχοντας ἐλεινοὺς ἡγεῖσϑαι. οὐδὲν γὰρ τῶν αὑτοῦ 

χαταϑήσει. ἀλλὰ τὰ ὑμέτερα αὐτῶν ὑμῖν ἀποδώσει. 

καὶ πολλῷ πλείω αὐτῷ τούτων περιέσται. χαὶ γὰρ ἂν 
καὶ δεινὸν εἴη. ὦ ἄνδρες δικασταί, εἰ τοῖς μὲν μὴ 

δυναμένοις τὰ σφέτερ᾽ αὐτῶν εἰσφέρειν ὀργίζοισϑε 

καὶ τὰς οὐσίας αὐτῶν ὡς ἀδικούντων δημεύοιτε, τοὺς 

δὲ τὰ ὑμέτερα αὐτῶν ἔχοντας μὴ τιμωροῖσϑε., ἀλλὰ 

τῶν τε χρημάτων ἀποστεροῖσϑε καὶ τούτους χαλεπω- 

τέρους ἐχϑροὺς ἔχοιτε. ἕως γὰρ ἂν τὰ ὑμέτερα ἔχον- 

τὲς σφίσιν αὐτοῖς συνειδῶσιν. οὐδέποτε ὑμῖν παύ- 

σονται χαχονοοῦντες. νομίζοντες τὰς τῆς πόλεως 

δυστυχίας μόνας ἀπαλλαγὴν εἶναι τῶν πρὸς αὐτοὺς 

πραγμάτων. 

Ἡγοῦμαι δ᾽. ὦ ἄνδρες δικασταί, οὐ μόνον περὶ 

1 τριηραρχίαν Tayl, sed cf. XIX 19, Demosth. XXI 68. 69 
8 αὐτῶν ὑμῖν Pluygers: ὑμῖν αὐτοῖς X, αὐτοῖς del. Kayser | 
πλείω Bekker: πλεῖον δ᾽ X*, πλείον᾽ His, zÀsiov Scheibe 
9 καὶ γὰρ δὴ ὃ. ἂν εἴη .Cob et hie et 8 11 coll XXVIII 2 
sed cf. Demosth. XIX 267, xci alterum del. Cont | δυναμένοις 
βουλομένοις Cont | ὀργίξεσϑε et δημεύετε Cob, sed cf. Gebauer 
arg. 204 10 ξυνειδῶσιν X | κακόνοι ὄντες Cob | πρὸς αὖ- 
tjv Herw 
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χρημάτων αὐτῷ προσήκειν ἀγωνίξεσϑαι, ἀλλὰ καὶ περὶ 

τοῦ σώματος κινδυνεύειν. καὶ γὰρ ἂν καὶ δεινὸν εἴη, 
εἶ οἱ μὲν τὰ τῶν ἰδιωτῶν ἀπολλύμενα τοῖς κλέπταις 

συνειδότες τοῖς αὐτοῖς ἐνέχοιντο. οὗτος δὲ τὰ τῆς 

πόλεως ᾿Εργοκλεῖ συνειδὼς κλέπτοντι καὶ ἐπὶ τοῖς 

ὑμετέροις δωροδοκοῦντι μὴ τῆς αὐτῆς τιμωρίας τυγ- 

χάνοι. ἀλλὰ ὧϑλα λάβοι τὴν ὑπ’ ἐκείνου καταλειφϑεῖ- 

σαν οὐσίαν ἀντὶ τῆς αὑτοῦ πονηρίας. ἄξιοι δ᾽ ὑμῖν 

εἶσιν ὀργῆς. ὦ ἄνδρες δικασταί. οὗτοι γάρ. ὅτε 
᾿Εργοχλῆς ἐχρίνετο. ἐν τῷ δήμῳ περιιόντες ἔλεγον ὡς 

πεντακόσιοι μὲν αὐτοῖς εἴησαν ἔκ τοῦ Πειραιῶς δεδε- 

κασμένοι. ἑξακόσιοι δὲ καὶ χίλιοι ἐκ τοῦ ἄστεως" 
μᾶλλον δὲ προσεποιοῦντο πιστεύειν τοῖς χρήμασιν ἢ 

δεδιέναι τὰ αὑτῶν ἁμαρτήματα. ἐκεῖ μὲν οὖν ἐπεδεί- 

tere αὐτοῖς. ἐὰν δὲ εὖ φρονῆτε. καὶ νυνὶ τοῦτο φα- 

νερὸν πᾶσιν ἀνθρώποις ποιήσετε, ὅτι οὐκ ἔστι τοσαῦτα 

χρήματα ἃ ὑμᾶς. oUg ἂν λαμβάνητε ἀδικοῦντας ἀπο- 

τροέψει τιμωρεῖσϑαι. καὶ μηδεμίαν αὐτοῖς ἄδειαν δώσετε 

τὰ ὑμέτερα αὐτῶν διαρπάξζουσι καὶ κλέπτουσιν. ἐγὼ 

μὲν οὖν ταῦτα ὑμῖν παραινῶ. πάντες γὰρ ἐπίστασϑε 

ὅτι ᾿Εργοκλῆς χρηματιούμενος ἀλλ᾽ οὐ πρὸς ὑμᾶς 

φιλοτιμησόμενος ἐξέπλευσε. καὶ οὐδεὶς ἄλλος ἔχει τὰ 
χρήματα ἢ οὗτος. ἐὰν οὖν σωφρονῆτε, τὰ ὑμέτερ᾽ 

αὐτῶν κχομιεῖσϑε. 

11 ἐνέχονται Cob, sed cf. $8 9| ἀντὶ om. Cob— 12 εἴησαν 
(C)Steph: o?» ἦσαν X | πειραιέως X | (0i&» τὰ αὑτῶν Cob 
138 οὺς ἐὰν λαμβ. X | ἀποτρέψει (vo?) Rs | νηδεμίαν cf. 
Demosth. XXIII 117. 
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30. 

| ΚΑΤᾺ NIKOMAXOT [FPAMMATEO9 € 

ETOTNON KATHLOPIA]. 
- 

Ἤδη. ὦ ἄνδρες δικασταί. τινὲς εἰς xoícw xe«ra- 

στάντες ἀδικεῖν μὲν ἔδοξαν. ἀποφαίνοντες δὲ τὰς τῶν 

προγόνων ἀρετὰς καὶ τὰς σφετέρας αὐτῶν εὐεργεσίας 

συγγνώμης ἔτυχον παρ᾽ ὑμῶν. ἐπειδὴ τοίνυν καὶ 

τῶν ἀπολογουμένων ἀποδέχεσϑε. ἐάν τι ἀγαϑὸν gaí- 

νῶνται τὴν πόλιν πεποιηκότες. ἄξιον xci τῶν χκατηγό- 

ρῶν ὑμᾶς ἀκχροάσασϑαι. ἐὰν ἀποφαίνωσι τοὺς φεύ- 

γοντας πάλαι πονηροὺς ὄντας. ὅτι μὲν τοίνυν ὁ πατὴρ 

ὁ Νιχομάχου δημόσιος ἦν. καὶ οἷα νέος ὧν οὗτος 

ἐπετήδευσε. καὶ ὅσα ἔτη γεγονὼς sig τοὺς φράτερας 

εἰσήχϑη. πολὺ ἂν ἔργον εἴη λέγειν" ἐπειδὴ δὲ τῶν 

νόμων ἀναγραφεὺς ἐγένετο. τίς οὐχ οἷδεν οἷα τὴν 

πόλιν ἐλυμήνατο; προσταχϑὲν γὰρ αὐτῷ τεττάρων μη- 

νῶν ἀναγράψαι τοὺς νόμους τοὺς Σόλωνος. ἀντὶ μὲν 

Σόλωνος αὑτὸν νομοϑέτην κατέστησεν. ἀντὶ δὲ τεττά- 

ρῶν μηνῶν ἕξέτη τὴν ἀρχὴν ἐποιήσατο. καϑ' ἕχάστην 

δὲ ἡμέραν ἀργύριον λαμβάνων τοὺς μὲν ἐνέγραφε τοὺς 

δὲ ἐξήλειφεν. εἰς τοῦτο δὲ κατέστημεν ὥστε ἐχ τῆς 

Or. XXX. γραμματέως εὐθυνῶν κατ. delevi, κατὰ Νικομα- 
χίδου Harp. ἐπιβολή. οἵ. $ 11. 

1 δικασταὶ add. à m. pr. X5 | καὶ pone τοίνυν del. Dobr, 
sed οὗ XIV 24 | ἄξιον C cf. XIV 24, ἀξιον an ἀξιω habeat X 
incertum est, cum aecentus evanuerit Wdn | πάλαι zov.] 
παμπονήρους Cob 2 οὗτος] αὐτὸς Dobr | φράτερας Cob: 
φράτορας X | τοὺς Σ. Ἐ8: τοῦ Σ. X | ἐξέτη Tayl: ἕξ ἔτη X 
δὲ {τὴν ἡμέραν Herw coll. Meisterhans gramm.? 191, se 
CE CXXXI 20) XXVIII iate 55: d (articulus in X undecies abest, 
ter adest) | ἀνέγραφε Frb, cf. $5 
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τούτου χειρὸς ἐταμιευόμεϑα τοὺς νόμους" καὶ οἱ 

ἀντίδικοι ἐπὶ τοῖς δικαστηρίοις ἐναντίους παρείχοντο. 

ἀμφότεροι παρὰ Νικομάχου φάσκοντες εἰληφέναι. ἐπι- 

βαλλόντων δὲ τῶν ἀρχόντων ἐπιβολὰς καὶ εἰσαγόντων 

tig τὸ δικαστήριον οὐκ ἠθέλησε παραδοῦναι τοὺς νό- 

μους ἀλλὰ πρότερον ἡ πόλις εἰς τὰς μεγίστας συμ- 

φορὰς κατέστη. πρὶν τοῦτον ἀπαλλαγῆναι τῆς ἀρχῆς 

καὶ τῶν πεπραγμένων εὐθύνας ὑποσχεῖν. καὶ γάρ τοις 
» N ὦ ἄνδρες δικασταί, ἐπειδὴ ἐκείνων δίκην οὐ δέδωκεν. 

ὁμοίαν καὶ νῦν τὴν ἀρχὴν χατεστήσατο. ὅστις πρῶτον 

μὲν τέτταρα ἔτη ἀνέγραψεν. ἐξὸν αὐτῷ τριάχοντα ἡμε- 

ρῶν ἀπαλλαγῆναι" ἔπειτα διωρισμένον ἐξ ὧν ἔδει 
ἀναγράφειν. αὑτὸν ἁπάντων χύριον ἐποιήσατο. καὶ 

ὅσα (οὐδεὶς πώποτε» διαχειρίσας μόνος οὗτος τῶν 

ἀρξάντων εὐθύνας οὐκ ἔδωχεν, ἀλλ᾽ οἱ μὲν ἄλλοι τῆς 
αὑτῶν ἀρχῆς κατὰ πρυτανείαν λόγον ἀποφέρουσι. σὺ 

δέ, ὦ Νικόμαχε. οὐδὲ τεττάρων ἐτῶν ἠξίωσας ἐγγρά- 

ψαι. ἀλλὰ μόνῳ σοὶ τῶν πολιτῶν ἐξεῖναι νομίξεις 

ἄρχειν πολὺν χρόνον, χαὶ μήτε εὐθύνας διδόναι μήτε 

τοῖς ψηφίσμασι πείϑεσϑαιν μήτε τῶν νόμων φροντίζειν. 

ἀλλὰ τὰ μὲν ἐγγράφεις τὰ δ᾽ ἐξαλείφεις. καὶ εἰς τοῦτο 

ὕβρεως ἥκεις ὥστε σαυτοῦ νομίξεις εἶναι τὰ τῆς πό- 

8 ἐταμιευόμεϑα Dobr: τεταμιεύμεϑα X, ἐτεταμιεύμεϑα 
idem Dobr, quod aliis placuit | ἐν τοῖς δικ. Cob, sed cf. Isocr. 
XVIII 9 4 οὐκ ἔδωκεν Wdn | ὁμοίαν Schott: ὁποίαν X, 
οἵαν Frb, ποίαν P. Müller, ὁρᾶϑ'᾽ ὁποίαν vel οἵαν West, post 
καὶ γάρ τοι addunt ἄξιον ϑαυμάξειν Franz, δῆλον Kayser | 
ἔπειτα διωρισμένον Ald: ἐπὶ τὰ διωρισμένα X ἐποιήσατο 
Ald: ἐποιήσατε | οὐδεὶς πώποτε Francken add., οὐδεὶς ἄλλος 
add. Rs | διαχειρίσας post Contium Rs: χειρίσας X | ἀλλὰ τὰ 
ὕσια διαχ. Shuter 5 ἀποφέρουσι Schoell: ἀναφέρουσι X | 
ἀναγράφεις ΕὟΡ, qui verba ἀλλὰ... ἐξαλείφεις ut repetita ex 
8 2 delere malit 



304 ATXIOT Or. 30. 

Àeog, αὐτὸς δημόσιος Qv. ὑμᾶς τοίνυν χρή, ὦ ἄνδρες 

δικασταί, ἀναμνησϑέντας καὶ τῶν προγόνων τῶν Νικο- 

μάχου. οἵτινες ἦσαν, καὶ οὗτος ὡς ἀχαρίστως ὑμῖν 

προσενήνεχται παρανομήσας. κολάσαι αὐτόν. καὶ ἐπειδὴ 

ἑνὸς ἑχάστου δίχην οὐκ εἰλήφατε. νῦν ὑπὲρ ἁπάντων 
γοῦν τὴν τιμωρίαν ποιήσασϑε. 

Ἴσως δέ, ὦ ἄνδρες δικασταί. ἐπειδὰν περὶ αὑτοῦ 

μηδὲν δύνηται ἀπολογεῖσϑαι. ἐμὲ διαβάλλειν πειράσε- 

ται. τότε δὲ περὶ τῶν ἐμῶν τούτῳ ἀξιῶ πιστεύειν 
ὑμᾶς. ὁπόταν ἀπολογίας ἐμοὶ δοϑείσης μὴ δύνωμαι 

ψευδόμενον αὐτὸν ἐξελέγξαι. ἐὰν δ᾽ ἄρα ἐπιχειρῇ 

λέγειν ἅπερ ἐν τῇ βουλῇ. ὡς ἐγὼ τῶν τετρακοσίων 

ἐγενόμην. ἐθυμεῖσϑε {ὅτι ὑπὸ» τῶν τοιαῦτα λεγόντων 

&x τῶν τετραχοσίων πλεῖν ἢ χίλιοι γενήσονται" καὶ 

γὰρ τοὺς ἔτι παῖδας ὄντας ἐν ἐχείνῳ τῷ χρόνῳ καὶ 

τοὺς ἀποδημοῦντας οἱ διαβάλλειν βουλόμενοι ταῦτα 

λοιδοροῦσιν. ἐγὼ δὲ οὕτω πολλοῦ ἐδέησα τῶν rtTQu- 

χοσίων γενέσθαι. ὥστε οὐδὲ τῶν πεντακισχιλίων 

χατελέγην. δεινὸν δέ μοι δοκεῖ εἶναι ὅτ᾽. εἰ μὲν 

περὶ ἰδίων συμβολαίων ἀγωνιζόμενον οὕτω φανερῶς 

6 οἷοί τινες Rauch, sed cf. Demosth. XVIII 283 | καὶ 
αὐτὸς ὡς Dobr | παρανομήσας del. Broeckmeijer | ἑκάστου 
(&óvxijuerog» P.Müller | γοῦν habet X*5, in quo nihil sollici- 
tandum cf. KXV 4 | ποιήσασϑαι Markl 4 τούτῳ Rs: τότε 
X | ἄπερ (xal) ἐν malit Rs | τετρακοσίων (bis) 'Ald: τρια- 
κοσίων X [ὅτι ὑπὸ add. Francken secundum C. (qui add. ὅτι 
£x), ὅτι κατὰ τοὺς λόγους τῶν vel ὅτι ἐὰν ἀποδέχησϑε Rs, ὅτι τῶν 

λεγόντων ἐὰν ἀκούσητε Markl, ὅτι εἰ ἀποδέξεσϑε Ρ. Müller; 
sed nihil ad rem, quomodo iudices haec accepturl sint; ἐνθυμ. 
τούτων τοιαῦτα Sauppe | τὰ τοιαῦτα Francken | ἐκ del. C | οἱ 
ante διαβ. del. Francken 5 πεντακισχιλίων Tayl: τρισχι- 
λίων X!, quod defendit Sauppe ep. crit. 22 | ὅτ᾽ scripsi cf. VII 
23: ὅτι X, quod del. Dobr | &yevi£óusvov Wdn: &yovi£ó- 
μενος X 



NENNT τ αὶ νον 

Ῥ. 184. ΚΑΤΑ NIKOMAXOT 305 

ἐξήλεγχον αὐτὸν ἀδικοῦντα, οὐδ᾽ ἂν αὐτὸς ἠξίωσε 
τοιαῦτα ἀπολογούμενος ἀποφεύγειν. νυνὶ δὲ περὶ τῶν 

€ τῆς | πόλεως κρινόμενος οἰήσεται χρῆναι ἐμοῦ κατηγο- 

ρῶν ὑμῖν μὴ δοῦναι δίκην. 

Ἔτι δὲ χἀχεῖνο ϑαυμαστὸν vouífo Νικόμαχον 

ἑτέροις ἀδίχως μνησικακεῖν ἀξιοῦν, ὃν ἐγὼ ἐπιβουλεύ- 

σαντα τῷ πλήϑει ἀποδείξω. καί μου ἀκούσατε" δίκαιον 

γάρ. ὦ ἄνδρες δικασταί, περὶ τῶν τοιούτων ἀνϑρώ- 

πῶν τὰς τοιαύτας χατηγορίας ἀποδέχεσϑαι. οἵτινες 

τότε συγκαταλύσαντες τὸν δῆμον νυνὶ δημοτικοί φα- 

συν εἶναι. ἐπειδὴ γὰρ ἀπολομένων τῶν νεῶν ἧ μετά- 
στασις ἐπράττετο. Κλεοφῶν τὴν βουλὴν ἐλοιδόρει. 

φάσχων συνεστάναι xci (οὐ τὰ βέλτιστα βουλεύειν 

9 

10 

Tjj πόλει. Σάτυρος δ᾽ ὁ Κηφισιεὺς βουλεύων ἔπεισε [xur1e 

τὴν βουλὴν δήσαντας αὐτὸν παραδοῦναι δικαστηρίῳ. 

οἱ δὲ βουλόμενοι αὐτὸν ἀπολέσαι. δεδιότες μὴ οὐκ 

ἀποχτείνωσιν ἐν τῷ δικαστηρίῳ. πείϑουσι Νικόμαχον 

νόμον ἀποδεῖξαι ὡς χρὴ καὶ τὴν βουλὴν συνδικάζειν. 

xci ὃ πάντων οὗτος πονηρότατος οὕτως φανερῶς συνε- 

στασίασεν. ὥστε τῇ ἡμέρᾳ ἧ ἡ κρίσις ἐγένετο ἀποδεῖξαι 

τὸν νόμον. Κλεοφῶντος τοίνυν. ὦ ἄνδρες δικασταί. 

ἕτερα μὲν ἄν τις ἔχοι κατηγορῆσαι᾽ τοῦτο δὲ παρὰ 

9 κἀκεῖνο Gebauer: οἶμαι X, del. Cont, καὶ Franz, ὦ 
ἄνδρες δικ. Baiter, εἶναι Reuss | νομίξω, quod est in X*, del. 
Tayl, ἔστι... νομίξειν Rs, ἐστιν ὑμᾶς Kayser ἀδίκως, quod 
rectissime voci δίκαιον opponitur, del Dobr, ἀδικοῦσι Rs, ὡς 
ἀδικοῦσι Kayser, ἀδικίας Sauppe, ἀδικημάτων Reuss 10 οὐ 
add. Cont, μὴ add. Markl | δ᾽ ὁ Cob: δὲ X | κηφισεὺς X | Bov- 
λεύων del. Halb, sed cf. [Demosth.] LIX 4, ἐπιβουλεύων Wdn | 
δήσαντας à pr. m. corr. ex δείσαντας X! 11 Νικόμαχον 
Palmer: Nixoueyiónv X cf. Harp. ἐπιβολὴ. sed v. Schoemann 
ad Is. VI 47, K. F. Hermann, Abh. 47 | ὥστε (αὐτῇ τῇ Herw 
12 τις {ἴσως ἔχοι Herw 

Lvsras. Ed. maior. 20 

11 

12 
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πάντων ὁμολογεῖται. ὅτι οἱ χαταλύοντες τὸν δῆμον 
9 » 2 , , E - 2 ^ ἐκεῖνον ἐβούλοντο μάλιστα τῶν πολιτῶν ἐχποδὼν γε- 

νέσϑαι. καὶ ὅτι Σάτυρος καὶ Χρέμων ὃ τῶν τριάκοντα 
γενόμενος οὐχ ὑπὲρ ὑμῶν ὀργιζόμενοι Κλεοφῶντος 

κατηγόρουν. ἀλλ᾽ ἵνα ἐκεῖνον ἀποκτείναντες αὐτοὶ ὑμᾶς 

χακῶς ποιῶσι. καὶ ταῦτα διεπράξαντο διὰ τὸν νόμον 

ὃν Νικόμαχος ἀπέδειξεν.  sixóg τοίνυν. ὦ ἄνδρες 
δικασταί, ἐνϑυμεῖσϑαι καὶ ὁπόσοι ὑμῶν ἐνόμιζον KAco- 

φῶντα χαχὺν πολίτην εἶναι. ὅτι καὶ τῶν ἐν τῇ ὀλιγαρ- 
, 2 ΄ “ Kt , , ? c A 

χίᾳ ἀποϑανόντων ἴσως τις ἣν πονηρός. ἀλλ΄ ὅμως καὶ 

διὰ τοὺς τοιούτους ὠργίζεσϑε τοῖς τριάχοντα. ὅτι οὐ 
^ 9 , er 2 M ' , 2 N 3 , τῶν ἀδιχημάτων ἕνεκα ἀλλὰ κατὰ στάσιν αὐτοὺς ἀπέ. 

κτειναν. ἐὰν οὖν πρὸς ταῦτα ἀπολογῆται. τοσοῦτον 
, er 9 , - P! 9 , 

μέμνησθε. ὅτι ἐν τοιούτῳ καιρῷ τὸν νόμον ἀπέδειξεν 

ἐν ᾧ ἡ πολιτεία μεϑίστατο. καὶ τούτοις χαριζόμενος Q ἡ πολιτεία μεϑίστατο. καὶ oig χαριζόμενος 
τὰ » ^ , M , M ^ 

ot τὸν δῆμον κχατέλυσαν. καὶ ταύτην τὴν βουλὴν 

συνδικάξειν ἐποίησεν ἐν ἡ Σάτυρος μὲν καὶ Χρέμων 

μέγιστον ἐδύναντο. Στρομβιχίδης δὲ καὶ Καλλιάδης 
M er M M M 3 ' ES M 

καὶ ἕτεροι πολλοὶ καὶ χαλοὶ χάγαϑοι τῶν πολιτῶν 
3 , 

ἀπώλλυντο. 

Καὶ περὶ τούτων οὐδένα ἂν ἐποιησάμην λόγον, εἶ 
' , , 9 ' € b! P4 , 

μὴ ἠσϑανόμην αὐτὸν ὡς δημοτικὸν ὄντα πειρασόμε- 
N ' / ^e 2 M - 3 ΄ - vov παρὼ τὸ δίκαιον σῴζεσθαι. x«i τῆς εὐνοίας τῆς 

εἷς τὸ πλῆϑος τεχμηρίῳ χρησόμενον ὅτι ἔφυγεν. ἐγὼ 

Χρέμων Schott: Κλεοφῶν X, del. Bekker | ὁ... γενό- 
μενος Frb: οἱ... γενόμενοι X, quibus addunt μετὰ ταῦτα 
Weijers, ὕστερον West, del. Reuss | ἡμῶν ex ὑμῶν ἃ pr. m. 
Corr 18 διὰ ro? νόμου malit Rs, sed cf. VII 21 | x«l 
ante ὁπόσοι del. Dobr | ὑμῶν sine corr. X! 14 κατέλυον 
Cob | στρομαιχίδης ΧΕ 15 πειρασόμενον Weijers: πειρά- 
σεσϑαι X | καὶ ante τῆς abesse malt Rs, quo deleto Cob 
ἐπυϑόμην (pro ἦσϑαν.) legit 
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δὲ x«l ἑτέρους ἂν ἔχοιμι ἐπιδεῖξαι τῶν συγκαταλυσάν- 

τῶν τὸν δῆμον τοὺς μὲν ἀποθανόντας. τοὺς δὲ φυ- 

γόντας τε χαὶ οὐ μετασχόντας τῆς πολιτείας. ὥστε 

οὐδένα εἰκὸς αὐτῷ τούτου ὑπόλογον γενέσθαι. τοῦ 
μὲν γὰρ ὑμᾶς φυγεῖν μέρος τι καὶ οὗτος συνεβάλετο. 

τοῦ δὲ τοῦτον χατελϑεῖν τὸ πλῆϑος τὸ ὑμέτερον αἴτιον 

ἐγένετο. ἔτι δὲ xal δεινόν, εἰ ὧν μὲν ἄκων ἔπαϑε 
χάριν αὐτῷ εἴσεσϑε. ὧν δ᾽ ἑχὼν ἐξήμαρτε μηδεμίαν 

τιμωρίαν ποιήσεσϑε. 

Πυνϑάνομαι δὲ αὐτὸν λέγειν ὡς ἀσεβῶ χαταλύων 

τὰς ϑυσίας. ἐγὼ δ᾽ εἰ μὲν νόμους ἐτέϑην περὶ τῆς 

ἀναγραφῆς. ἡγούμην ἂν ἐξεῖναι Νικομάχῳ τοιαῦτα 

εἰπεῖν περὶ ἐμοῦ: νῦν δὲ τοῖς χοινοῖς χαὶ κειμένοις 

ἀξιῶ τοῦτον πεέϑεσϑαι. ϑαυμάξω δὲ εἰ μὴ ἐνθυμεῖ- 

ται. ὅταν ἐμὲ φάσχῃ ἀσεβεῖν λέγοντα ὡς χρὴ ϑύειν 

τὰς ϑυσίας τὰς ἔκ τῶν κύρβεων χαὶ τῶν στηλῶν 

χατὰ τὰς συγγραφάς. ὅτι καὶ τῆς πόλεως κατηγορεῖ" 

ταῦτα γὰρ ὑμεῖς ἐψηφίσασϑε. ἔπειτα εἰ ταῦτα νομί- 
feug δεινά, ἦ που σφόδρα ἐκείνους ἡγεῖ ἀδικεῖν. οἵ τὰ 

ἐκ τῶν κύρβεων μόνον ἔϑυον. καίτοι. ὦ ἄνδρες δικα- 

σταί. περὶ εὐσεβείας οὐ παρὰ Νικομάχου (xyon» μαν- 

ϑάνειν, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν γεγενημένων σχοπεῖν. οἱ τοίνυν 

πρόγονοι τὰ ἐκ τῶν χύρβεων ϑύοντες μεγίστην καὶ 

εὐδαιμονεστάτην τῶν ᾿Ελληνίδων τὴν πόλιν παρέδο- 

σαν. ὥστε ἄξιον ἡμῖν τὰς αὐτὰς ἐκείνοις ϑυσίας ποιεῖ- 

συγκαταλυσάντων ἃ pr m. ex συγκαλεσάντων XS5 
16 τούτου Weijers: rovr X | δὲ καὶ ἐτοῦτο ὃ. Rs, καὶ 
del. Auger 17 στηλῶν Tayl: εὔπλων | ἡγῇ X | ἀδι- 
xtiv| ἀσεβεῖν malit Bekker 18 χρὴ hic add. Tur, pone 
μανϑ'. add. C, καίτοι (εἰκός), ὦ Wdn | παρέδοσαν (ἡμῖν) 
Cont, ἡμῖν quod sequitur huc transp. Baiter 

20* 

16 

17 

18 
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σϑαι. καὶ si μηδὲν δι’ ἄλλο, τῆς τύχης ἕνεκα τῆς ἐξ 

ἐχείνων τῶν ἱερῶν γεγενημένης. πῶς | δ᾽ ἄν τις 

εὐσεβέστερος γένοιτο ἐμοῦ. ὅστις ἀξιῶ πρῶτον μὲν 

χατὰ τὰ πάτρια ϑύειν., ἔπειτα ἃ μᾶλλον συμφέρει τῇ 

πόλει. ἔτι δὲ ἃ ὃ δῆμος ἐψηφίσατο καὶ δυνησόμεϑα 

δαπανᾶν ἐκ τῶν προσιόντων χρημάτων; σὺ δέ. ὦ 
Νικόμαχε. τούτων τἀναντία πεποίηκας" ἀναγράψας γὰρ 

πλείω τῶν προσταχϑέντων αἴτιος γεγένησαι τὰ προῦσ- 

ιόντα χρήματα εἰς ταῦτα μὲν ἀναλίσκεσθαι. ἐν δὲ 

ταῖς πατρίοις ϑυσίαις ἐπιλείπειν. αὐτίκα πέρυσιν ἱερὰ 

ἄϑυτα τριῶν ταλάντων γεγένηται τῶν ἐν ταῖς κύρβεσι 

γεγραμμένων. xci οὐχ οἷόν vs εἰπεῖν ὡς οὐχ ἱχανὰ 

iv ἃ προσῆλϑε τῇ πόλει" εἰ γὰρ οὗτος μὴ πλείω ἀνέ- 
γραψεν ἕξ ταλάντοις. εἴς τε τὰς ϑυσίας τὰς πατρίους 

ἂν ἐξήρκεσε καὶ τρία τάλαντα ἂν περιεγένετο τῇ πόλει. 
περὶ δὲ τῶν εἰρημένων καὶ μάρτυρας ὑμῖν παρέξομαι. 

ΜΑΡΤΎΡΕΣ. 

᾿Ενϑυμεῖσϑε τοίνυν. ὦ ἄνδρες δικασταί, ὅτι, ὅταν 
^ δὴ ^ ^ E cr ^ , μὲν χατὰ τὰς συγγραφὰς ποιῶμεν. ἅπαντα τὰ πάτρια 

ϑύεται. ἐπειδὰν δὲ κατὰ τὰς στήλας ἃς οὗτος ἀνέ- 

γραψε. πολλὰ τῶν ἱερῶν καταλύεται. κἀϑ᾽ οὗτος ὃ 

εἰ καὶ μηδὲν Halb | (ἀλλ᾽ οὗν» τῆς vel τῆς {γε Sluiter, 
τῆς τύχης γὲ Francken, τῆς y εὐτυχίας Herw 19 ἔπειτα 
del. Rauch, ἐπεὶ τί ἂν... συμφέροι Wdn | μᾶλλον] πάλαι 
Sauppe, μάλιστα Graux | ἔτι δὲ] ἔπειτα Graux | καὶ (ἃ) vv. 
Cont, x&g ἃ δυν. Kayser | δαπανᾶν del. Francken | προσιόν- 
των Rs: προσόντων X | {τοῦς τὰ Cob l. προσιόντα Ris: προσ- 
ὄντα X 20 ἦν ἃ Markl: εἶναι X, ὄντα Cont, εἴη ἃ Cob 
εἴς vs Bekker: εἰς ys X! 21 ποιῶμεν] ᾿ϑύωμεν Cont 
xa οὗτος Jacobs: καὶ τούτοις X, καίτοι οὗτος Rs, καὶ ἐπὶ 
τούτοις Markl, καὶ ταύτας Dobr, κἄπειϑ᾽ οὗτος Cob, καὶ τοι- 
οὗτος West 
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ἱερόσυλος περιτρέχει. λέγων ὡς εὐσέβειαν ἀλλ᾽ ovx 
2E PIU . ' ^ - δ΄» DX εὐτέλειαν ἀνέγραψε" xci εἰ μὴ ταῦτα ὑμῖν ἀρέσκει. 

ἐξαλείφειν κελεύει. xoi ἐκ τούτων οἴεται πείσειν ὡς 

οὐδὲν ἀδικεῖ" ὃς ἐν δυοῖν μὲν ἐτοῖν πλείω ἤδη τοῦ 

δέοντος δώδεκα ταλάντοις ἀνήλωσε. παρ᾽ ἕκαστον δὲ 

τὸν ἐνιαυτὸν ἐπεχείρησεν ἕξ ταλάντοις τὴν πόλιν ζη- 

μιῶσαι. καὶ ταῦτα ὁρῶν αὐτὴν ἀποροῦσαν χρημάτων 

xci “αχεδαιμονίους μὲν ἀπειλοῦντας. ὅταν μὴ ἀποπέμ- 

ψωμὲν αὐτοῖς τὰ χρήματα, Βοιωτοὺς δὲ σύλας ποιου- 
, e , , , , 3 M ' 

μένους, ὅτι οὐ δυνάμεϑα δύο τάλαντα ἀποδοῦναι. τοὺς 

δὲ νεωσοίκους {καὶ τὰ τείχη περικαταρρέοντα. εἰδὼς 

δὲ ὅτι ἡ βουλὴ ἡ «ἀεὶ» βουλεύουσα. ὅταν μὲν ἔχῃ 
ε ' ᾽ὔ 3 * , , er 

ἱκανὰ χρήματα εἰς διοίκησιν, οὐδὲν ἐξαμαρτάνει. ὅταν 

δὲ εἰς ἀπορίαν καταστῇ. ἀναγκάζεται εἰσαγγελίας δέχε- 

ὅϑαι καὶ δημεύειν τὰ τῶν πολιτῶν καὶ τῶν ῥητόρων 

τοῖς (rà) πονηρότατα λέγουσι πείϑεσϑαι. χρὴ τοίνυν. 

ὦ ἄνδρες δικασταί. μὴ τοῖς βουλεύουσιν ἕχάστοτε 

ὀργίξεσϑαι. ἀλλὰ τοῖς εἰς τοιαύτας ἀπορίας καϑιστᾶσι 

€ 28 

τὴν πόλιν. προσέχουσι {δὲν τὸν νοῦν οἱ βουλόμενοι - 

τὰ χοινὰ κλέπτειν. ὅπως Νικόμαχος ἀγωνιεῖται" οἷς 

ὑμεῖς. ἐὰν μὴ τοῦτον τιμωρήσησϑε. πολλὴν ἄδειαν 
7 9s: N /2 - ᾽ / 3. 

ποιήσετε ἐὰν δὲ χαταψηφισάμενοι τῶν ἐσχάτων αὐτῷ 

τιμήσητε. τῇ αὐτῇ ψήφῳ τούς τε ἄλλους βελτίους 

ὡς (slig» . οὐκ (sig? Sluiter, ὡς (xat) Frb, εὐσεβείᾳ 
ἀλλ᾽ οὐκ (ἐπ᾿ Σ εὐτελείᾳ Wdn | καὶ εἰ] εἰ δὲ C | ὑμῖν] 
ἡμῖν X | πείσειν Cob: πείϑειν X | ἀνάλωσε X 22 σύλας 
Cont: σύλα X | ὅτι ἃ pr. m. ex ὅτε corr. X* | («&» δύο 
Scheibe | x«i add. Tayl | εἰδώς τε Markl| ἀεὶ add. Sluiter | 
τὰ add. Rs 99 καϑιστᾶσι Rs: καϑιστῶσι X | δὲ add. 
Sauppe, γὰρ add. Markl, δὲ καὶ add. Weijers, lacunam pone 
πόλιν ind. Cob, προσέχουσι ... 94 λαμβάνητε del. Dobr, coll. 
XXVII 5, zooc. . . . 25 ἡμάρτηκε del. Kocks | αὐτῷ Rs: αὐτὸν 
X, del. Dobr 
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24 

25 

ποιήσετε x«i παρὰ τούτου δίχην εἰληφότες ἔσεσϑε. 

ἐπίστασϑε δέ, ὦ ἄνδρες δικασταί, ὅτι παράδειγμα τοῖς 

ἄλλοις ἔσται μὴ τολμᾶν εἰς ὑμᾶς ἐξαμαρτάνειν οὐχ 

ὅταν τοὺς ἀδυνάτους εἰπεῖν κολάζητε, ἀλλ᾽ ὅταν παρὰ 

τῶν δυναμένων λέγειν δίχην λαμβάνητε. τίς οὖν τῶν 

ἐν τῇ πόλει ἐπιτηδειότερος Νικομάχου δοῦναι δίέκην: 

τίς ἐλάττω τὴν πόλιν ἀγαϑὰ πεποίηκεν ἢ πλείω ἡἠδί- 

κηκεν; ὃς καὶ τῶν ὁσίων xci τῶν ἱερῶν ἀναγραφεὺς 

γενόμενος tig ἀμφότερα ταῦτα ἡμάρτηκεν. ἀναμνή- 

σϑητὲ δὲ ὅτι πολλοὺς ἤδη τῶν πολιτῶν ἐπὶ κλοπῇ 

χρημάτων ἀπεχτείνατε. καίτοι ἐκεῖνοι μὲν τοσοῦτον 

μόνον ὑμᾶς ἔβλαψαν ὅσον ἐν τῷ παρόντι. οὗτοι 

δ᾽ ἐπὶ τῇ τῶν νόμων ἀναγραφῇ [καὶ τῶν ἱερῶν] 

δῶρα λαμβάνοντες εἰς ἅπαντα τὸν χρόνον τὴν πό- 

λιν ζημιοῦσι. 

Διὰ τί δ᾽ ἄν τις ἀποψηφίσαιτο τούτου; πότερον 

ὡς ἀνδρὸς ἀγαϑοῦ πρὸς τοὺς πολεμίους καὶ πολλαῖς 

μάχαις καὶ ναυμαχίαις παραγεγενημένου; ἀλλὰ ὅτε ὑμεῖς 

ἐχινδυνεύετε ἐχπλέοντες. οὗτος αὐτοῦ μένων τοὺς Σό- 

λῶνος νόμους ἐλυμαίνετο. ἀλλ᾽ ὅτι χρήματα δεδα. 

πάνηκε χαὶ πολλὰς εἰσφορὰς εἰσενήνοχεν; ἀλλ᾽ οὐχ 
ὅπως ὑμῖν τῶν αὑτοῦ τι ἐπέδωκεν. ἀλλὰ τῶν ὑμετέ-. 

ρῶν πολλὰ ὑφήρηται. ἀλλὰ διὰ τοὺς προγόνους; ἤδη 

γάρ τινες καὶ διὰ τοῦτο συγγνώμης ἔτυχον παρ᾽ ὑμῶν. 

ἀλλὰ τούτῳ γε προσήκει διὰ μὲν αὑτὸν τεϑνάναι. διὰ 

δὲ τοὺς προγόνους πεπρᾶσϑαι. ἀλλ᾽ ὡς, ἐὰν νῦν αὐ- 

τοῦ φείσησϑε. αὖϑις ἀποδώσει | τὰς χάριτας; ὃς οὐδ᾽ 

25 οὗτοι δ᾽] οἱ δ᾽ Francken | καὶ τῶν ἱερῶν del. 
Franeken 26 χρήματα C: χρήμασιν X 27 διὰ τοῦτο] 
διὰ τούτους Sluiter, διὰ τοιοῦτο malit Wdn | ἀποδώσοντος malit 
Francken 
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ὧν πρότερον μετέλαβε παρ᾽ ὑμῶν ἀγαϑῶν μέμνηται. 
2 M * , , , 3 Ν᾿ 

χαίτοι ἀντὶ μὲν δούλου πολίτης γεγένηται. ἀντὶ δὲ 

πτωχοῦ πλούσιος. ἀντὶ δὲ ὑπογραμματέως νομοϑέτης. 

ἃ x«l ὑμῶν ἔχοι ἄν τις κατηγορῆσαι. ὅτι οἱ μὲν πρό- 

γονον νομοϑέτας ἡροῦντο Σόλωνα καὶ Θεμιστοκλέα 

xci Περιχλέα. ἡγούμενοι τοιούτους ἔσεσϑαι τοὺς vó- 

μους οἷοίπερ ἂν ὦσιν οἱ τυιϑέντες. ὑμεῖς δὲ Τεισαμε- 
᾿ M M /, M διε 4 » 

vov τὸν Μηχανίωνος καὶ Νικόμαχον καὶ ἑτέρους Cv- 

ϑρώπους ὑπογραμματέας" χαὶ τὰς μὲν ἀρχὰς ὑπὸ τῶν 

τοιούτων ἡγεῖσϑε διαφϑείρεσϑαι. αὐτοὶ δὲ τούτοις 

πιστεύετε. ὃ δὲ πάντων δεινότατον. ὑπογραμματεῦ- 

σαι μὲν οὐκ ἔξεστι δὶς τὸν αὐτὸν τῇ ἀρχῇ τῇ αὐτῇ. 

περὶ δὲ τῶν μεγίστων τοὺς αὐτοὺς ἐᾶτε πολὺν χρόνον 

χυρίους εἶναι. καὶ τὸ τελευταῖον Νικόμαχον εἵἴλεσϑε 

ἀναγράφειν τὰ πάτρια, €) κατὰ πατέρα τῆς πόλεως 

οὐδὲν προσήκει" καὶ ὃν ἔδει ὑπὸ τοῦ δήμου κρίνε- 

σϑαι. οὗτος τὸν δῆμον συγκαταλύσας φαίνεται. νῦν 

τοίνυν ὑμῖν μεταμελησάτω τῶν πεπραγμένων. καὶ μὴ 

ὑπὸ τούτων ἀεὶ καχῶς πάσχοντες ἀνέχεσϑε. μηδὲ 

ἰδίᾳ μὲν ὀνειδίξζετε τοῖς ἀδικοῦσιν. ἐπειδὰν δ᾽ ἐξῇ 

δίκην παρ᾽ αὐτῶν λαμβάνειν, ἀποψηφίζεσϑε. 

Καὶ περὶ μὲν τούτων ἱκανά μοι τὰ εἰρημένα᾽ περὶ 

δὲ τῶν ἐξαιτησομένων βραχέα πρὸς ὑμᾶς εἰπεῖν βού- 

λομαι. παρεσκευασμένοι {γάρΣ τινές εἶσι xci τῶν 

φίλων χαὶ τῶν τὰ τῆς πόλεως πραττόντων δεῖσϑαι 

98 αὐτοὶ Sluiter: αὐτοῖς X, αὑτοὺς Markl 29 οὐδὲν! 
Rs: οὐ X 30 ὑπὸ τοῦ Markl: ὑπὲρ τοῦ X | τούτων C: 
τῶν X, τῶν αὐτῶν Schott, τῶν ἀδικούντων κακῶς Wüdn, τῶν 
ἀεὶ uoa κακῶς Rs| αὐτοῖς ἀδικοῦσιν Herw 81] τού- 
των] τούτου Dobr, τουτουί Francken | ἱκανὰ εἶναι οἶμαι τὰ 

Wdn, sed cf. XXIX 8 | ἐξαιτησθμένων X!* | γὰρ add. Rs | 7" | «e 

29 

30 
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ὑπὲρ αὐτοῦ: ὧν ἐγὼ ἡγοῦμαι ἐνίοις προσήχειν ὑπὲρ 

τῶν ἑαυτοῖς πεπραγμένων ἀπολογεῖσθαι πολὺ μᾶλλον 

ἢ τοὺς ἀδικοῦντας σῴζειν προαιρεῖσϑαι. δεινὸν δέ 

μοι δοκεῖ εἶναι. ὦ ἄνδρες δικασταί. εἰ τούτου μὲν 

ἑνὸς ὄντος καὶ οὐδὲν ὑπὸ τῆς πόλεως ἠδικημένου οὐκ 

ἐπεχείρησαν δεῖσθαι ὡς χρὴ] παύσασϑαι εἰς ὑμᾶς 

ἐξαμαρτάνοντα. ὑμᾶς δὲ τοσούτους ὄντας xci ἠδυκη- 

μένους ὑπὸ τουτουὶ πείσουσιν ὡς οὐ χρὴ δίχην παρ᾽ 

αὐτοῦ λαμβάνειν. χρὴ τοίνυν. ὥσπερ καὶ τούτους 
f rne , , M ΄ er NEC - 
ὁρᾶτε προϑύμως σῴζοντας τοὺς φίλους. οὕτως καὶ ὑμᾶς 

M 2 N - S 07 er , , τοὺς ἐχϑροὺς τιμωρεῖσϑαι. εὖ εἰδότας ὅτι τούτοις πρώ- 

τοις ἄνδρες ἀμείνους δόξετε εἶναι. ἐὰν παρὰ τῶν ἀδικούν- 

τῶν δίχην λαμβάνητε. ἐνθυμεῖσθε δὲ ὅτι [οὔτε Νικό- 
3 A M , , 9 ' - 2 ' ucyog] οὐδὲ τῶν αἰτησομένων οὐδεὶς τοσαῦτα ἀγαϑὰ 

πεποίηκε τὴν πόλιν. ὅσα οὗτος ἠδίχηκεν. ὥστε πολὺ 
μᾶλλον ὑμῖν προσήκει τιμωρεῖσθαι ἢ τούτοις βοηϑεῖν. 

εὖ δ᾽ εἰδέναι χρὴ τοὺς αὐτοὺς τούτους. ὅτι πολλὰ 

δεηϑέντες τῶν κατηγόρων ἡμᾶς μὲν οὐδαμῶς ἔπεισαν. 
M SN e “ , 3 , ? , 

τῆς δὲ ὑμετέρας ψήφου ἀποπειράσοντες εἰσεληλύ- 

ϑασιν εἰς τὸ δικαστήριον. καὶ ἐλπίξουσιν ὑμᾶς ἐξα. 

πατήσαντες ἄδειαν εἰς τὸν λοιπὸν χρόνον λήψεσϑαι 

τοῦ ποιεῖν ὅ τι ἂν βούλωνται. ἡμεῖς μὲν τοίνυν οὐκ 

ἠθελήσαμεν ὑπὸ τούτων αἰτούμενοι πεισϑῆναι. τὸ δὲ 

22 ὡς χρὴ del Dobr, ὡς χρηστοῦ Rs, ὡς χρηστοὶ Fuhr, 
ἐν τῷ τέως χρόνῳ Wdn | τουτουὶ πείσουσιν Sauppe: τούτου 
ξητήσουσιν X, τούτου πείϑειν ξητήσουσιν vel αἰτήσουσιν Cont 
88 καὶ Tur: ἂν X, νῦν Rs, del. Cont | ἐὰν Cont: ἐπ᾽ à» ΧΕ 
ὁπόταν Wdn | οὔτε Νικόμαχος οὔτε, quod est in X, del. Dobr, 
οὐδὲ West, οὔτε τις ἄλλος οὔτε τῶν ἐξαιτησομένων Kayser 
84 τῶν κατηγόρων del. Herw | τῆς δὲ ὑμετέρας ψήφου 
ἀποπειράσοντες ΕὙΌ: τὴν δὲ ὑμετέραν ψῆφον καταπειράσοντες 
35 αἰτούμενοι Sóderbaum: ἀξιούμενοι X, αἰτουμένων Markl, 
ἐξαιτούμενοι Sauppe, δεξιούμενοι Wdn, παρακαλούμενοι UAR 
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αὐτὸ τοῦτο παρακαλοῦμεν ζὑμᾶς» μὴ πρὸ τῆς χρίσεως 

μισοπονηρεῖν, ἀλλ᾽ ἐν τῇ χρίσει τιμωρεῖσθαι τοὺς τὴν 

ὑμετέραν νομοϑεσίαν ἀφανίξοντας" οὕτως γὰρ ἐννό- 

uos διοιχηϑήσεται τὰ χατὰ τὴν πολιτείαν πάντα. 

81. 

ΚΑΤΑ ΦΙΛΩ͂ΝΟΣ ΔΟΚΙΜΑΣΊΑΣ. 

ἌὭιμην μέν. ὦ βουλή, οὐκ ἄν ποτ᾽ εἰς τοῦτο τόλ- 
urne Φίλωνα ἀφικέσϑαι. ὥστε ἐϑελῆσαι εἰς ὑμᾶς ἐλϑεῖν 

δοχιμασϑησόμενον" ἐπειδὴ δὲ οὐχ ἕν τι μόνον ἀλλὰ 

πολλὰ τολμηρός ἐστιν. ἐγὼ δὲ ὀμόσας εἰσῆλθον εἰς τὸ 

βουλευτήριον τὰ βέλτιστα βουλεύσειν τῇ πόλει. ἔν- 

εστί τὲ ἐν τῷ ὅρκῳ ἀποφανεῖν εἴ τίς τινα οἷδε τῶν 
λαχόντων ἀνεπιτήδειον ὄντα βουλεύειν. ἐγὼ τὴν κατὰ 

τουτουὶ Φίλωνος ποιήσομαι | χατηγορίαν. οὐ μέντοι 

γε ἰδίαν ἔχϑοαν οὐδεμίαν μεταπορευόμενος. οὐδὲ τῷ 

δύνασϑαι καὶ εἰωϑέναι λέγειν ἐν ὑμῖν ἐπαρϑείς. ἀλλὰ 

τῷ πλήϑει τῶν ἁμαρτημάτων αὐτοῦ πιστεύων. καὶ τοῖς 

ὕρχοις οἷς ὥμοσα ἐμμένειν ἀξιῶν. γνώσεσϑε μὲν οὖν 

ὅτι οὐκ ἀπὸ ἴσης παρασχευῆς ἐγώ τε τοῦτον ἐλέγξω 

οἷός ἐστι. x«l οὗτος ἐπεχείρησε πονηρὸς εἶναι" ὅμως 

«(δ᾽ εἴ τι ἐγὼ ἐλλείποιμι τῷ λόγῳ τῆς κατηγορίας. 

ἀξιοῦμεν Frb | ὑμᾶς add. Markl, qui malebat (x«i? uj | 
ἡμετέραν X | νομοϑεσίαν (C) Tayl: νουϑεσίαν X | οὕτως et 
πάντα 

XXXI. 

1 εἰς ὑμᾶς Cob: ὡς ὑμᾶς X | μόνον (zovqoóc», ἀλλὰ 
πάντα τολμηρὸς malit Francken βουλευτήριον Bekker: 
δικαστήριον X, εἰς τὸ δικ. del. Halb | βουλεύσειν Frb: συμ- 
βουλεύσειν Χ 9 ἔνεστι δὲ Ald | ἀποφανεῖν Cob: ἀποφαί- 
νειν X | ἰδίαν ys malit Fuhr 9 ἐγώ τε Markl: ἔγωγε X | 
δ᾽ add. Markl 
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οὐκ ἂν δίκαιος εἴη οὗτος διὰ τοῦτο ὠφεληϑῆναι. ἀλλὰ 

μᾶλλον. ὅ τι ἱκανῶς διδάξαιμι. ix τούτων ἀποδοκι- 

μασϑῆναι. ἐνδεῶς μὲν γὰρ διὰ τὴν ἀπειρίαν [πάντων 

τῶν τούτῳ πεπραγμένων). ἱκανῶς δὲ διὰ τὴν περὶ 
αὐτὸν χακίαν εἰρηκὼς ἂν εἴην. ἀξιῶ δὲ καὶ ὑμῶν οἵ- 

τινὲς δυνατώτεροι ἐμοῦ εἶσι λέγειν. ἀποφῆναι μείζω 

ὄντα αὐτοῦ τὰ ἁμαρτήματα. καὶ ἐξ ὧν ἂν ἐγὼ ὑπο- 
λίπω. πάλιν αὐτοὺς περὶ ὧν ἴσασι κατηγορῆσαι dX- 

λωνος" οὐ γὰρ ἐκ τῶν ὑπ᾽ ἐμοῦ {μόνου λεγομένων 

δεῖ ὑμᾶς περὶ αὐτοῦ ὁποῖός ἔστι σκέψασϑαι. 

Ἐγὼ γὰρ οὐκ ἄλλους τινάς φημι δίκαιον εἶναι 

βουλεύειν περὶ ἡμῶν. ἢ τοὺς πρὸς τῷ εἶναι πολίτας 

καὶ ἐπιϑυμοῦντας τούτου. τούτοις μὲν γὰρ μεγάλα τὰ 

διαφέροντά ἐστιν εὖ τε πράττειν τὴν πόλιν τήνδε καὶ 

ἀνεπιτηδείως διὰ τὸ ἀναγχαῖον σφίσιν αὐτοῖς ἡγεῖ- 

σϑαι εἶναι μετέχειν τὸ μέρος τῶν δεινῶν. ὥσπερ καὶ 
τῶν ἀγαϑῶν μετέχουσι" oU δὲ φύσει μὲν πολῖταί εἶσι. 

γνώμῃ δὲ χρῶνται ὡς πᾶσα γῆ πατρὶς αὐτοῖς ἔστιν 

ἐν jj ἂν τὰ ἐπιτήδεια ἔχωσιν. οὗτοι δῆλοί εἶσιν ὅτι (ῥᾳ- 

δίωςΣ ἂν παρέντες τὸ τῆς πόλεως κοινὸν ἀγαϑὸν ἐπὶ 

τὸ ἑαυτῶν ἴδιον κέρδος ἔλθοιεν διὰ τὸ μὴ τὴν πόλιν 

μᾶλλον εἴ τι marg. Ald, μᾶλλον ἅττα Halb 4 τὴν gui] 
malit Gebauer | πάντων. .. πεπραγμένων del. Frb | περὶ 
τοῦτον malit Gebauer | λέγειν Rs; λόγῳ X, τῷ λόγῳ Scheibe | 
s ἁμαρτήματα lacunam ind. Wdn | ἐξ del/ Emperius (ante 
ὧν) | ὑπολίπω Hirschig: ὑπολίπωμαι X | μόνου add. Frb, 
μόνον add. Pluygers, ante ἐκ add. Rauch, pone λεγομένων Halb 
(μόνων Herw) Ι. ὁποῖός {τις malit Fuhr ὅ δικαίους malit 
Francken | περὶ del. Francken, ὑπὲρ malit Büchle | τούτου] 
τοῦ ἴσου Markl, immo sc. τοῦ εἶναι πολίτας | ἀνεπιτηδείως] 
ἀκινδύνως Herw 6 ot δὲ Frb: καὶ γὰρ X, xol γὰρ ot Ald, 
ὅσοι δὲ C, καίτοι oi Rosenberg | ῥᾳδίως add. Rauch, τάχ᾽ 
add. Francken, ἡδέως add. Halb, ὅτι κἂν Dryander | διὰ τὸ 

ἡγεῖσϑαι del. Halb 
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ἀλλὰ τὴν οὐσίαν πατρίδα ἑαυτοῖς ἡγεῖσθαι. ἐγὼ τοί- 

νυν ἀποφανῶ Φίλωνα τουτονὶ περὶ πλείονος ποιησά- 

μενον τὴν ἰδίαν ἀσφάλειαν ἢ τὸν χοινὸν τῆς πόλεως 

xívóvvov, καὶ ἡγησάμενον χρεῖττον εἶναι αὐτὸν ἀκιν- 

δύνως τὸν βίον διάγειν ἢ τὴν πόλιν σῴξειν ὁμοίως 

τοῖς ἄλλοις πολίταις κινδυνεύοντα. 

Οὗτος γάρ. ὦ βουλή, ὅτε ἡ συμφορὰ τῇ πόλει ἦν 
e 2:84. p , ei 2 , Ν “- 

(ἧς ἐγώ. x«9' ὅσον ἀναγχάξομαι. κατὰ τοσοῦτον 

μέμνημαι). ἐκκεκηρυγμένος ἐκ τοῦ ἄστεως ὑπὸ τῶν 

τριάκοντα μετὰ τοῦ ἄλλου πλήϑους τῶν πολιτῶν τέως 

μὲν ᾧκει ἐν ἀγρῷ, ἐπειδὴ δὲ οἱ ἀπὸ Φυλῆς κατῆλθον 

εἰς τὸν Πειραιᾶ. καὶ οὐ μόνον οἱ ἐκ τῶν ἀγρῶν ἀλλὰ 

καὶ οἱ ἐκ τῆς ὑπερορίας οἱ μὲν εἰς τὸ ἄστυ οἱ δ᾽ sig 

τὸν Πειραιᾶ συνελέγοντο, καὶ x«9" ὅσον ἕκαστος οἷός 

T' ἦν. κατὰ τοσοῦτον ἐβοήϑει τῇ πατρίδι. τὰ ἐναντία 
ἅπασι τοῖς ἄλλοις πολίταις ἐποίησε. συσκευασάμενος 

' Νὰ [τὶ Ll 9 , , ^ e 72 8 , A 

γὰρ τὰ ἑαυτοῦ ἐνθένδε sig τὴν ὑπερορίαν ἐξῴκησε. 
M 9 5 - / M 9 M , καὶ ἐν Θϑρωπῷ μετοίχιον κατατιϑεὶς ἐπὶ προστάτου 

ᾧκει. βουληϑεὶς παρ᾽ ἐκεί ei ἄλλον ἢ ὥκει. ηϑεὶς Q' ἐχείνοις μετοικεῖν μᾶλλον ἢ 

μεϑ᾽ ἡμῶν πολίτης εἶναι. οὐ τοίνυν οὐδ᾽ ὥσπερ ἔνιοί 

τινες τῶν πολιτῶν μετεβάλοντο. ἐπειδὴ ἑώρων τοὺς 
IN - , -* » , - 2 δὰ , ἀπὸ Φυλῆς ἐν oig ἔπραττον εὐτυχοῦντας. οὐδὲ τούτων 

τι τῶν εὐτυχημάτων ἠξίωσε μετασχεῖν, ἐπὶ κατειργα- 

σμένοις μᾶλλον ἐλϑεῖν βουλόμενος ἢ συγκατελϑεῖν 

χατεργασάμενός τι τῶν τῇ κοινῇ πολιτείᾳ συμφερόν- 

8 τοσοῦτον C: τοῦτο Χ ἐναντία πᾶσιν malebat Fuhr 
9 ἐνθένδε Bekker: ἐνθάδε X | μετεβάλλοντο Wdn | τούτων 
γε τῶν Halb, τότε τι τῶν Wdn | κατειργασμένοις C: κατερ- 
γασαμένω X | κατεργασόμενος Huss, ἐργασάμενος Dobr, κατελ- 
δεῖν συγκατεργασάμενος malit Rs, μᾶλλον κατελϑεῖν βουλόμενος 
ἢ συγκατεργασάμενος Halb κοινῇ τῇ πολιτείᾳ secundum 
Franckenium Büchle 

- 
í 
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των οὐ γὰρ ἦλϑεν sig τὸν Πειραιᾶ. οὐδ᾽ ἔστιν zov 

ἑαυτὸν ὑμῖν τάξαι παρέσχεν. καίτοιγε ὅστις εὐτυ- 

χοῦντας ὁρῶν ἡ μᾶς ἐτόλμα προδιδόναι. τί ποτε ὡς μὴ 

ἐβουλόμεϑά γε πράττοντας ἐποίησεν ἄν; ὅσοι μὲν 
τοίνυν διὰ συμφορὰς ἰδίας οὐ μετέσχον τῶν τότε 

γενομένων τῇ πόλει κινδύνων, συγγνώμης τινὸς ἄξιοί 

εἶσι τυχεῖν. οὐδενὶ γὰρ οὐδὲν ἑχούσιον δυστύχημα 

γίγνεται. ὅσοι δὲ γνώμῃ τοῦτο ἔπραξαν. οὐδεωιᾶς 

συγγνώμης ἄξιοί εἰσιν. οὐ γὰρ διὰ δυστυχίαν ἀλλὰ 

δι᾿ ἐπιβουλὴν ἐποίησαν αὐτό. καϑέστηκε δέ τι ἔϑος 

δίκαιον πᾶσιν ἀνθρώποις τῶν αὐτῶν ἀδικημάτων 

μάλιστα ὀργίζεσϑαι τοῖς μάλιστα δυναμένοις μὴ ἀδὲ- 

xtiv, τοῖς δὲ πένησιν ἢ ἀδυνάτοις τῷ σώματι συγγνώ- 

μην ἔχειν διὰ τὸ ἡγεῖσϑαι ἄκοντας αὐτοὺς ἁμαρτάνειν. 

οὗτος τοίνυν οὐδεμιᾶς συγγνώμης ἄξιός ἐστι τυχεῖν" 

οὔτε γὰρ τῷ σώματι ἀδύνατος ἣν ταλαιπωρεῖν. ὡς 

x«i ὑμεῖς ὁρᾶτε. οὔτε τῇ οὐσίᾳ ἄπορος λῃτουργεῖν. 

ὡς ἐγὼ ἀποδείξω. ὅστις οὖν ὅσον δυνατὸς ἦν ὠφε- 
λεῖν. τοσοῦτον κακὸς ἦν. πῶς οὐκ ἂν εἰκότως ὑπὸ 
πάντων ὑμῶν μισοῖτο; ἀλλὰ μὴν οὐδ᾽ ἀπεχϑήσεσϑέ 

γε τῶν πολιτῶν οὐδενὶ τοῦτον ἀποδοχκιμάσαντες. (ὃς) 

οὔ τι τοὺς ἑτέρους ἀλλ᾽ ἀμφοτέρους φανερός ἔστι 

οὐ γὰρ Wdn: οὐδ᾽ X | παρέσχε (0): παρασχεῖν Χ 
10 x καίτοιγε Scheibe: καὶ γὰρ X, καίτοι Bekker | ἡμᾶς Tayl: 
ὑμᾶς X | ἐβουλόμεϑα Markl: βουλόμεϑα X, ὧν μὴ βουλόμεϑά 
τι zo. Cob, ὡς μὴ PU vel βουλοίμεϑα Dryander 
11 δίκαιον] κοινὸν malit Markl | (ἐπὶ τῶν P. Müller, sed 
cf. XII 80, XXVII 11 | τῶν ταῦτ᾽ ἠδικηκότων Hirschig | μά- 
λιστὰ (uiv) Cont | τοῖς σώμασι. malebat Fuhr, sed ipse con- 
fert Xen. Mem. I 6, 7; Plat. Euthyd. 2719 12 ἣν ταλαι- 
πωρεῖν Tayl: ἢ ταλαιπωρεῖ X | ὁρᾶται X 13 ὃς οὔ τι 
Sauppe (0g add. iam Tayl): οὔτ᾽ εἰ X, ὧν οὐχὶ vel οὐχὶ γὰρ 
Rs, o? γὰρ δὴ Wdn 
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προδούς, ὥστε μήτε roig ἐν τῷ ἄστει γενομένοις φίλον 

προσήχειν εἶναι τοῦτον (οὐ γὰρ ἠξίωσεν ὡς αὐτοὺς 

ἐλϑεῖν κινδυνεύοντας). μήτε τοῖς τὸν Πειραιᾶ κατα- 

λαβοῦσιν. οὐδὲ γὰρ τούτοις ἠϑέλησε συγκατελϑεῖν. 

φυγὰς καὶ ταῦτα καὶ αὐτὸς γενόμενος. εἶ μέντοι τι 

μέρος περίεστι τῶν πολιτῶν ὅ τι τῶν αὐτῶν μετέσχε 

τούτῳ πραγμάτων. μετ᾽ ἐκείνων, ἐάν ποτε (ὃ μὴ y&- 

ψοιτοὴ) λάβωσι τὴν πόλιν, βουλεύειν ἀξιούτω. 
e 9: LA 3 3 - SN , ' ὡς οὖν ᾧκει τε ἐν floozQ ἔπι προστάτου καὶ 

2 , e * 3 7 M Mo? 3 A - No ἐκέχτητο ἱκανὴν οὐσίαν καὶ οὔτ᾽ ἐν τῷ Πειραιεῖ οὔτ 

ἐν τῷ ἄστει ἔϑετο τὰ ὅπλα, ἵνα εἰδῆτε ὅτι ταῦτα 
E 3 -- , 9 , - , 

πρῶτον ἁληϑῆ λέγω. ἀκούσατε τῶν μαρτύρῶν. 

MAPTTPEZ. 

ῬὙὙπολείπεται τοίνυν αὐτῷ λέγειν ὡς τῷ μὲν σώ- 
, 2 , , , 2 , , ματι δι’ ἀσϑένειάν τινα γενομένην ἀδύνατος κατέστη 

βοηϑῆσαι εἰς τὸν Πειραιᾶ. ἀπὸ δὲ τῶν ὑπαρχόντων 

ἐπαγγειλάμενος αὐτὸς ἢ χρήματ᾽ εἰσενεγκεῖν εἷς τὸ 
LE Ἁ ς , ^t e , Mj M Iu - 

πλῆϑος τὸ ὑμέτερον ἢ ὁπλίσαι τινὰς τῶν ἑαυτοῦ δὴη.- 

uorüv, ὥσπερ καὶ ἄλλοι πολλοὶ τῶν πολιτῶν αὐτοὶ 

οὐ δυνάμενοι λῃτουργεῖν τοῖς σώμασιν. ἵνα οὖν μὴ 

ἐγγένηται αὐτῷ ψευσαμένῳ ἐξαπατῆσαι. καὶ περὶ τού- 

rov ἤδη σαφῶς ὑμῖν ἀποδείξω. ἐπειδὴ ὕστερον ovx 

φυγὰς West (φ. κατὰ ταὐτὰ): φὴ δὲ Χ, καὶ ταῦτα ὥς 
φησι καὶ “ἀστὸς γεν. C, φημὶ δὲ ταῦτα ἐκεῖ ΤΠ ῊΞ γενόμενος 
Unger, “φήσει δὲ καὶ αὐτὸς ταῦτα ἐλεγχόμενος Kayser, φαίνεται 
δὲ κατὰ πάντα καχὺς γενόμενος Wdn, ὡς δῆϑεν δι᾿ αὐτὰ ταῦτα 
ἄξιος γενόμενος Büchle, οὔκουν μετ᾽ Sind ἂν βουλεύσειεν 
ὁ τοιοῦτος γενόμενος Rauch, φὴ δὲ. γενόμενος del. Sluiter 
14 ἵνα εἰδῆτε cf. Rehdantz, Lykurg p. 132 15 γενομένην] 
προσγεν. malit Rs, ἐπιγεν. coll. Demosth. XXXVI 7 Herw | 
αὐτὸς transp. ante ἀδυν. vel fon9. Halb | εἰσενέγκειεν Rs, 
εἰσήνεγκεν et ὥπλισεν Bake 16 ἀποδείξω ἃ pr. m. corr. ex 
ἐπιδείξω X5 

14 

15 
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ἐξέσται μοι παρελθόντι ἐνθάδ᾽ ἐλέγχειν αὐτόν. Καί 

μοι, χάλει Ζιότιμον τὸν "Ayagvéa καὶ τοὺς αἱρεϑέντας 

uev αὐτοῦ τοὺς δημότας ὁπλίσαι ἀπὸ τῶν εἰσενεχϑέν- 
τῶν χρημάτων. 

ΜΑΡΤΎΡΙΑ ΤΩΝ AIPEOENT$9N META AIOTIMOT. 

Οὗτος τοίνυν οὐχ ὕπως ὠφελήσει τὴν πόλιν ἐν 

τοιούτῳ καιρῷ καὶ τοιαύτῃ καταστάσει διενοήϑη. ἀλλ᾽ 

ὕπως τι χερδανεῖ ἀπὸ τῶν ὑμετέρων συμφορῶν παρε- 

σκευάσατο᾽ δρομώμενος γὰρ ἐξ ϑρωποῦ. τοτὲ μὲν αὖ- 
τὸς μόνος. τοτὲ δ᾽ ἑτέροις ἡγούμενος οἷς τὰ ὑμέτερα 

δυστυχήματα εὐτυχήματα ἐγεγόνει. περιιὼν κατὰ τοὺς 

ἀγροὺς καὶ ἐντυγχάνων τῶν πολιτῶν τοῖς πρεσβυτά- 

τοις. οἱ χατέμειναν ἐν τοῖς δήμοις ὀλίγα μὲν τῶν 

ἐπιτηδείων ἔχοντες. ἀναγκαῖα δέ, εὖνοι μὲν ὄντες τῷ 

πλήϑει. ἀδύνατοι δὲ ὑπὸ τῆς ἡλικίας βοηϑεῖν. τού- 

τους ἀφῃρεῖτο τὰ ὑπάρχοντα. περὶ πλείονος ποιού- 

μενος αὐτὸς μικρὰ κερδαίνειν ἢ ἐκείνους μηδὲν ἀδικεῖν" 

ot νῦν αὐτὸν δι᾽ αὐτὸ τοῦτο οὐχ οἷοί τέ εἶσιν ἐπεξελ- 

ϑεῖν ἅπαντες. δι᾿ ὕπερ καὶ τότε ἀδύνατοι τῇ πόλει 

βοηϑεῖν ἦσαν. οὐ μέντοι τοῦτόν γε χρὴ διὰ τὴν ἐκεί. 

νῶν ἀδυναμίαν δὶς ὠφεληϑῆναι. τότε τ᾽ ἀφελόμενον 

ἃ εἶχον. νῦν τε δοκιμασϑέντα ὑφ᾽ ὑμῶν" ἀλλὰ xüv 

ὁστισοῦν παραγένηται τῶν ἀδικηϑέντων. μέγα αὐτὸ 

ἡγήσασϑε εἶναι. καὶ τοῦτον ὑπερμισήσατε. ὅστις 

ἐνθ ἀδ᾽ ΑἸά4: ἔνϑα X | “ιότιμον τὸν Frb: αὐτὸν Zióri- 
μον X, αὐτόν (rs) “1. Markl, “ιότιμον Fuhr | titulum, qui 
est in margine (X*), legit Sauppe ep. crit. 81. 17 ὠφελήσει 
C: ὠφελήσοι X, ὠφελῆσαι. Francken | κερδανεῖ C: κερδαίνοι 
X | óoóusuog X 18 πρεσβυτέροις Naber | τἀναγκαῖα 
Dobr | αὐτὸν] αὐτῷ Rs, αὐτοὶ Wdn 19 τότε τ᾽ Ra: 
τό τε X 
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ἐτόλμησεν. οἷς ἕτεροι διδόναι παρ᾽ ἑαυτῶν τι προῃ- 

ροῦντο διά τὴν ἀπορίαν οἴχτίραντες αὐτούς. τούτων 

ἀφαιρεῖσϑαι τὰ ὑπάρχοντα. Κάλει μοι τοὺς μάρτυρας. 

ΜΑΡΤΎΡΕΣ. 

Οὐ τοίνυν ἔγωγε οἶδα ὅ τι ὑμᾶς διαφερόντως δεῖ 
γιγνώσχειν περὶ αὐτοῦ ἢ Col» οἰκεῖοι γιγνώσκουσι" τοι- 

αὗτα γάρ ἐστιν, ὥστ᾽ εἰ καὶ μηδὲν αὐτῷ ἄλλο ἡμάρτητο. 
διὰ μόνα ταῦτα δίκαιον εἶναι ἀποδοκιμασϑῆναι. οἷα 

μὲν oov ξῶσα ἡ μήτηρ αὐτοῦ κατηγόρει. παρήσω᾽ ἐξ 

ὧν δὲ τελευτῶσα τὸν βίον διεπράξατο τεχμαιρομένοις 

ῥάδιόν ἐστιν ὑμῖν γνῶναι ὁποῖός τις ἣν περὶ αὐτήν. 
ἐκείνη γὰρ τούτῳ μὲν ἠπίστησεν ἀποϑανοῦσαν ἑαυτὴν 

ἐπιτρέψαι. ᾿Αντιφάνει δὲ οὐδὲν προσήχουσα πιστεύ- 

σασα ἔδωκεν εἰς τὴν ἑαυτῆς ταφὴν τρεῖς μνᾶς ἀργυ- 

ρέου.. παραλιποῦσα τοῦτον ὑὸν ὄντα ἑαυτῆς. ἄρα δῆ- 
λον ὅτι εὖ ἤδει αὐτὸν οὐδὲ διὰ τὸ προσήκειν αὐτῇ 
τὰ δέοντα [ἂν] ποιήσοντα; καίτοι εἰ μήτηρ. ἣ πέφυκε 

xci ἀδικουμένη ὑπὸ τῶν ἑἕαυτῆς παίδων μάλιστα 

ἀνέχεσϑαι καὶ μίκρ᾽ ὠφελουμένη μεγάλα ἔχειν ἡγεῖ. 

σϑαι διὰ τὸ εὐνοίᾳ μᾶλλον ἢ ἐλέγχῳ τὰ γιγνόμενα | 

δοκιμάξειν. ἐνόμιζε τοῦτον κἂν ἀπὸ τεϑνεώσης φέρειν 

ἑαυτῆς. τί χρὴ ὑμᾶς περὶ αὐτοῦ διανοηθῆναι; ὅστις 

ἑαυτῶν (ἄν) τι malit Büichle 30 οἶδα marg. Ald: ἤδη X | 
ὅ τι] διὰ τί vel δι’ ὅ τι Pluygers ἢ (&» Markl | οἱ add. 
marg. Ald | ἐστιν {τὰ περὶ τούτους αὐτῷ ἡμαρτημένα vel ἠσεβη- 
μένα» malt Frb, oic μὲν... παρήσω Heldmann transponit 
ante τοιαῦτα δέ ἐστιν | δίκαιον Emperius: ἱκανὸν X 2] zoc- 
ήκοντι "Tayl  παραλείπουσα lib Vindob | ἄρα X | ἂν del. Dobr 
(vel ἂν ποιήσαντα), ἀποδώσοντα malit Wdn 92 μάλιστα] 
μέγιστα Wakefield | μίκρ᾽ Wakefield: μηδ᾽ X | ἔχειν del. 
Dobr, ἐκεῖν᾽ Francken ἀπὸ τεϑνεώσης φέρειν cf. Ar. 
Rhet. II 6, 1888", v. Leutsch, Paroemiogr. I 182, 187, II 73 
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γὰρ περὶ τοὺς ἑαυτοῦ ἀναγκαίους τοιαῦτα ἁμαρτάνει 

ἁμαρτήματα, τί ἂν περί γε τοὺς ἀλλοτρίους ποιήσειεν; 

Ὅς οὖν xol ταῦτ᾽ ἀληϑῆ ἐστιν. ἀκούσατε αὐτοῦ τοῦ 

λαβόντος τὸ ἀργύριον καὶ ϑάψαντος αὐτήν. 

ΜΑΡΤΎΡΙΑ. 

Τί (àv» οὖν βουληϑέντες ὑμεῖς τοῦτον δοκιμά- 

σαιτε; πότερον ὡς οὐχ ἡμαρτηκότα; ἀλλὰ τὰ μέγιστα 

περὶ τὴν πατρίδα ἠδίκηκεν. ἀλλ᾽ ὡς ἔσται βελτίων; 

τοιγάρτοι πρότερον βελτίων γενόμενος περὶ τὴν πόλιν 

ὕστερον βουλεύειν ἀξιούτω, φανερόν τι ἀγαϑὸν ὥσπερ 

τότε κακὸν ποιήσας. [σωφρονέστερον γάρ ἔστιν ὕστε- 

ρον πᾶσι τῶν ἔργων τὰς χάριτας ἀποδιδόναι") δεινὸν 

γὰρ ἔμοιγε δοκεῖ εἶναι. εἶ ἐξ ὧν μὲν ἤδη ἡμάρτηκε 
μηδέποτε τιμωρηϑήσεται. ἐξ ὧν δὲ μέλλει εὖ ποιήσειν 
ἤδη τετιμήσεται. ἀλλ᾽ ἄρα ἵνα βελτίους ὦσιν οἱ πολῖ- 

ται ὁρῶντες ἅπαντας ὁμοίως τιμωμένους. διὰ τοῦτο 

δοκιμαστέος ἐστίν; ἀλλὰ κίνδυνος καὶ τοὺς χρηστούς. 

ἐὰν αἰσϑάνωνται ὁμοίως τοὺς πονηροὺς τιμωμένους, 

παύσεσθαι τῶν χρηστῶν ἐπιτηδευμάτων. τῶν αὐτῶν 

ἡγουμένους εἶναι τούς τε κακοὺς τιμᾶν καὶ τῶν ἀγα- 
9v ἀμνημονεῖν" ἄξιον δὲ καὶ τόδε ἐνθυμηϑῆναι., ὅτι 

23 titulus deest spatio relicto X*, μαρτυρία Frb, μάρτυς 
vulg 24 ἂν add. Bekker | βουληϑέντες) διανοηϑέντες 
Cob, ὦ βουλή, διανοηϑέντες Gebauer | περὶ pone μέγιστα dele- 
verit Cob | κακὸν €: ἀγαϑὸν X | σώφρον. . . . ἀποδιδόναι 
del. Hundeck, φανερὸν... ἀποδ. del. Kocks, (&4A&» σῶφρον. 
ἐστιν... &z00. ante τοιγάρτοι transponere malit Gebauer | 
πᾶσι del. Ambrosius, roig πράξασι Francken, φασί Herw, ἀεὶ 
Fuhr | ἤδη (priore loco) del. Scheibe, πάλαι Cob ἤ δη (altero 
loco)] νῦν δὴ West | τιμήσεται, Cob 95 ἄρα Birkler:, ρα 
X|9oxiuoeoríos Rs: δοκιμαστέον X | τοὺς πονηροὺς Anon. 
apud Taylorum: τοῖς πονηροῖς X, τοῖς π. τιμώμενοι. Rs | ὁμοί- 
ως... τιμωμένους del. Halb 
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εἰ μέν τις φρούριόν τι προὔδωκεν ἢ ναῦς ἢ στρατό- 

πεδόν τι, ἐν ᾧ μέρος τι ἐτύγχανε τῶν πολιτῶν ὄν. 

ταῖς ἐσχάταις ἂν ζημίαις ἐξημιοῦτο. οὗτος δὲ προδοὺς 

ὅλην τὴν πόλιν οὐχ ὕπως τιμωρηϑήσεται (ἀλλὰ καὶ 

βουλεύειν» παρασχευάξεται. καίτοι δικαίως γ᾽ ἄν. 

ὅστις φανερῶς ὥσπερ οὗτος προὔδωκε τὴν ἐλευϑερίαν, 

οὐ περὶ τοῦ βουλεύειν ἀλλὰ περὶ τοῦ δουλεύειν καὶ 

τῆς μεγίστης ἀτιμίας ἠγωνέξετο. 

᾿Αχκούω δ᾽ αὐτὸν λέγειν ὡς, si τι ἣν ἀδίκημα τὸ 

μὴ παραγενέσθαι ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ νόμος ἂν ἔκειτο 

περὶ αὐτοῦ διαρρήδην. ὥσπερ καὶ περὶ τῶν ἄλλων 
ἀδικημάτων. οὐ γὰρ οἴεται ὑμᾶς γνώσεσϑαι ὅτι διὰ 

τὸ μέγεϑος τοῦ ἀδικήματος οὐδεὶς περὶ αὐτοῦ ἐγράφη 

νόμος. τίς γὰρ ἄν ποτὲ ῥήτωρ ἐνεϑυμήϑη ἢ vouo- 

ϑέτης ἤλπισεν ἁμαρτήσεσϑαί τινα τῶν πολιτῶν τοσαύ- 

τὴν ἁμαρτίαν; οὐ γὰρ ἂν δήπου. si μέν τις λίποι τὴν 

τάξιν μὴ αὐτῆς τῆς πόλεως ἐν κινδύνῳ οὔσης ἀλλ᾽ 
ἑτέρους sig τοῦτο χαϑιστάσης. ἐτέϑη νόμος ὡς μεγάλα 

ἀδικοῦντος. εἰ δέ τις αὐτῆς τῆς πόλεως ἐν κινδύνῳ 

οὔσης λίποι τὴν πόλιν αὐτήν --- οὐκ ἂν ἄρα ἐτέϑη: 

σφόδρα γ᾽ ἄν. εἴ τις φήϑη τινὰ τῶν πολιτῶν ἁμαρτή- 

26 ναῦς Fuhr cf. Hyp. Eux. XXIII: ναῦν X | ὃν ex ὧν 
a pr. m. corr. X* ἀλλὰ καὶ βουλεύειν add. Sluiter, ἀλλ᾽ 
ὕπως τιμηϑήσεται add. Cont, ἀλλὰ καὶ ὕπως τιμήσεται add. 
Cob, οὐχ ὅπ. «μὴ» τιμωρ. ἀλλὰ καὶ m. τιμηϑ.. Rs | δικαίως 
T ἂν X | ἀτιμίας Kayser: ἀπορίας X, τιμωρίας Dobr, ταλαι- 
πωρίας Sauppe, μεγίστης (vel αἰσχίστης) ἀπωλείας Dryander, 
καὶ τῆς usy. ἀπ. del Hundeck | ἠγωνίξετο scripsi (ἀγωνί- 
σαιτο Rs): ἐκκλησιάζξεται X, ἐκκλησιάζξετο Tayl, ἐχκλησιάξοιτε 
(addita voce τοῦτον pone βουλεύειν) Kayser, ἀγωνίξοιτο Rauch, 
δίκαιός γ᾽ ἂν ἦν. ... ἀγωνίξεσϑαι. Cob 27 εἰ ἦν Cob, εἴ 
γε ἦν Frb, εἰ δή τι ἦν Rosenberg 98 ἂν (ante δὴ) del. 
Cob | o? γὰρ ἂν δή, ὕπου deletis vocibus uiv et δὲ Lieb- 
hold | editores plerique pone ἐτέϑη non interrogant | 7» 
σφόδρα Cob 

LxsrA8. Ed. maior. 21 

21 

28 
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σεσϑαί τι τοιοῦτόν ποτε. τίς δ᾽ οὐκ ἂν εἰκότως 

ἐπιτιμήσειεν ὑμῖν. εἰ τοὺς μετοίκους μέν. ὅτι οὐ 
^ P - (τ - 2 ΄ ^M , 9 

χατὰ τὸ προσῆκον ἑαυτοῖς ἐβοήϑησαν τῷ δήμῳ. ἔτι- 
, 2€ 7 - , - , er ^ ji 

μήσατε ἀξίως τῆς πόλεως. τοῦτον δέ. ὅτι παρὰ τὸ 

προσῆκον ἑαυτῷ προὔδωκε τὴν πόλιν. μὴ κολάσετε. 

εἶ μή γε ἄλλῳ τινὶ μείξονι. τῇ ye παρούσῃ ἀτιμίᾳ: 

ἀναμνήσθητε δὲ Ov ὅ τι ποτὲ τοὺς ἀγαϑοὺς ἄνδρας 

γενομένους περὶ τὴν πόλιν τιμᾶτε καὶ τοὺς κακοὺς 
ἀτιμάξετε. ἐδείχϑη γὰρ ἀμφότερα ταῦτα οὐ τῶν γεγενη- 

μένων μᾶλλόν τι ἕνεκα ἢ τῶν γενησομένων. ἵν ἀγα- 

ϑοὶ προϑυμῶνται γίγνεσϑαι &x παρασχευῆς. κακοὶ δὲ 

μηδὲ ἐξ ἑνὸς τρόπου ἐπιχειρῶσιν. ἔτι δὲ ἐνθυμήϑητε" 

ποίων ἂν ὑμῖν δοκεῖ οὗτος ὅρκων φροντίσαι. ὃς ἔργῳ: 

τοὺς πατρίους ϑεοὺς προὔδωκεν; ἢ πῶς ἂν χρηστόν 

τι βουλεῦσαι περὶ τῆς πολιτείας. ὃς οὐδὲ ἐλευϑερῶσαι 
Ἃ 9 ; ^ - kil 2 , M 

τὴν πατρίδα ἐβουλήϑη: ἢ ποῖα ἂν ἀπόρρητα τηρῆσαι. 

ὃς οὐδὲ τὰ προειρημένα ποιῆσαι ἠξίωσε; πῶς δ᾽ tixóg 
5 - e v » 2254 ' 5 
ἐστι τοῦτον. ὃς οὐδὲ τελευταῖος ἐπὶ τοὺς κινδύνους 

ἦλθε. πρότερον τῶν κατεργασαμένων x«l οὕτω νῦν 

τιμηϑῆναι; σχέτλιον δ᾽ ἂν εἴη. εἰ οὗτος μὲν ἅπαντας 

ποτε estin Χ' 99 οὐ del. Rauch, ὅτι πλέον ἢ κατὰ Wdn | 
εἰ μὴ ἄλλω Cob 80 γενομένους Rs: γινομένους X, γεγενημέ- 
vove Gebauer | ἐδ εἰχϑη)] ἐνομίσϑη Dobr, ἐτάχϑη Sauppe, εἰσ- 
ἤχϑη Scheibe, ἐπεδείχϑη Kayser, χατεδείχϑη Frb, παρεδείχϑη 
Rauch, διωρίσϑη Wdn, εἰϑίσϑη Büchle | κακοῖς δὲ malit Dobr 
31 πατρίους v. Es: πατρῴους X | vov τιμηϑῆναι Gebauer, 
qui x«i ante τῶν transponébat: συντιμηϑῆναι X, xol οὕτωσί γὲ 
(vel καλὰ τοσαῦτα vel καὶ τούτῳ τὴν καϑόδον) τιμ. Rs, ἢ καὶ 
ὁπωσοῦν τ. Dobr, πάντα οὑτωσὶ v. Sauppe, 5 καὶ ὡσαύτως 
Funkhànel, τὴν κάϑοδον ὑμῖν Kayser, καὶ οὕτω σπουδαίων 
P. Müller, ET τούτους ἂν Scheibe, καὶ (αὐτῶν add. Rauch) 
xipOvvsvodytav Frb, αὐτῷ σωτήρια Wdn, τὴν σωτηρίαν Reuss, 
x«l σωσάντων Fuhr, G» xol οὕτω συντ. Dryander, τοιούτοις 
συντ. Büchle | σχέτλιον y ἂν Rs 
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τοὺς πολίτας περὶ οὐδενὸς ἡγήσατο. ὑμεῖς δὲ τοῦτον 

ἕνα ὄντα μὴ ἀποδοκιμάσαιτε. ὁρῶ δέ τινας οἱ νῦν 

μὲν τούτῳ παρασκευάζονται βοηϑεῖν καὶ δεῖσθαι ὑμῶν. 

ἐπειδὴ ἐμὲ οὐκ ἐδύναντο πεῖσαι" τότε δέ, ὅτε οἱ κίν- 

δυνοι μὲν ὑμῖν καὶ οἱ μέγιστοι ἀγῶνες ἦσαν. τὰ δὲ 

ἄϑλα αὐτὴ ἡ πολιτεία ἔκειτο, καὶ ἔδει οὐ μόνον περὶ 

τοῦ βουλεύειν ἀλλὰ καὶ περὶ | τῆς ἐλευϑερίας ἀγωνί- 
ξεσϑαι. τότε οὐκ ἐδέοντο αὐτοῦ βοηϑῆσαι καὶ ὑμῖν 

xcl κοινῇ τῇ πόλει. χαὶ μὴ προδοῦναι μήτε τὴν πατρίδα 

μήτε τὴν βουλήν, ἧς νῦν ἀξιοῖ τυχεῖν οὐ μετὸν αὐτῷ, 

ἄλλων γε κατεργασαμένων. μόνος δή. ὦ βουλή. δι- 

χαίως οὐδ᾽ ἂν ἀγαναχτοίη μὴ τυχών: οὐ γὰρ ὑμεῖς 

νῦν αὐτὸν ἀτιμάσετε. ἀλλ᾽ αὐτὸς αὑτὸν τότε ἀπεστέ- 

ρησεν. ὅτε οὐκ ἠξίωσεν. ὥσπερ νῦν προϑύμως κλη- 

ρωσόμενος ἦλϑε. χαὶ τότε διαμαχούμενος περὶ αὐτῆς 

χαταστῆναι μεϑ’ ὑμῶν. 

Ἵκανά μοι νομίζω εἰρῆσϑαι. καίτοι πολλά γε παρα- 

λιπών ἀλλὰ πιστεύω ὑμᾶς καὶ ἄνευ τούτων αὐτοὺς 

τὰ συμφέροντα τῇ πόλει γνώσεσϑαι. οὐ γὰρ ἄλλοις 

τισὶν ὑμᾶς δεῖ περὶ τῶν ἀξίων ὄντων βουλεύειν 

τεχμηρίοις χρῆσϑαι ἢ ὑμῖν αὐτοῖς. ὑποῖοί τινες 

ὄντες αὐτοὶ περὶ τὴν πόλιν ἐδοκιμάσθϑητε. ἔστι γὰρ 

ἀποδοκιμάσετε Bake 32 αὐτὴ ex αὐτῆ à pr. m. corr. 
X* | ἀγωνίξεσϑαι Frb: βούλεσϑαι X (μούλεσϑαι X"), fov- 
λεύεσϑαι (C), μάχεσϑαι Pluygers, διαμάχεσθαι Wdn, καὶ ἔδει... 
ἄγων. del. "Rosenberg cf. 8 26 | τυχεῖν] μετέχειν Gebauer | 
ἄλλων τε κατ. X, ἄλλων τῶν x. Wdn 39 ἀτιμάσετε Frb: 
ἀτιμάξετε X, ἀποδοκιμάσετε Bake | ἧσπερ νῦν Rs διαμαχού- 
μενος Markl: διαμαχόμενος ΧΊ ὑπὲρ αὐτῆς Hirschig 984 μοι 
Rs cf. XXIII 16: μὲν X, μὲν οὖν malit Fuhr | καίτοι] καί- 
περ Frb, quod apud Lysiam non est | παραλείπω Fuhr, 
sed cf. ς 2 | ὑμᾶς] ὑμῖν Cob | αὐτοὺς Rs: αὐτῶν X | αὖ- 
τοὶ] αὐτῶ Χ 

Di5s 

32 

33 

34 
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τὰ τούτου ἐπιτηδεύματα καινὰ παραδείγματα καὶ πά- 

σης δημοχρατίας ἀλλότρια. 

85. 

ΚΑΤΑ ΔΙΟΓΕΙΤΌΝΟΣ. 

YTIIOOEZIZ ZYTPIANOT. 

Διόδοτος 4ιογείτονος τοῦ ἀδελφοῦ ϑυγατέρα γήμας 
καὶ σχὼν ἐξ αὐτῆς παῖδας ἐξιὼν ἐπὶ πόλεμον ἐν τοῖς 
Πελοποννησιακοῖς ἐπίτροπον καταλιμπάνει τῶν παίδων 
τὸν ἀδελφόν, καὶ μαχόμενος ἐν ᾿Εφέσῳ τελευτᾷ τὸν fov: 
᾿Αϑηναῖος δέ τις γήμας τὴν Διοδότου μὲν ϑυγατέρα, 
Διογείτονος, δὲ ϑυγατριδῆν, ἐγράψατο “4ιογείτονα κακῆς 
ἐπιτροπῆς ὑπὲρ τῶν παίδων᾽ ᾧ γέγραφε τὸν κατὰ Διο- 
γείτονος λόγον ὃ “υσίας. 

ὙΠΟΘΕΣΙΣ ΔΙΟΝΥΎΣΙΟΥ TOY AAIKAPNAZZEQ9X. 

Διόδοτος. εἷς τῶν μετὰ Θρασύλλου καταλεγέντων ἐν τῷ 
- € 5 

ΠΙελοποννησιακῷ πολέμῳ, μέλλων ἐχπλεῖν εἰς τὴν ᾿Δσίαν 
2/9 , : EU d 3 , , , 

ἐπὶ l'evxímmov ἄρχοντος. ἔχων νήπια παιδία, διαϑήκας 
ἐποιήσατο. καταλιπὼν αὐτοῖς ἐπίτροπον τὸν ἕαυτοῦ μὲν 
4 S , - ^ , -» * , 

ἀδελφὸν Διογείτονα. τῶν δὲ παιδίων ϑεῖόν τε καὶ πάπ- 
πον ἀπὸ μητρός. αὐτὸς μὲν οὖν ἐν ᾿Εφέσῳ μαχόμενος 
ἀποϑνησκει" Διογείτων δὲ πᾶσαν τὴν οὐσίαν τῶν ὀρφα- 

καινὰ Anon. apud Taylorum: κοινὰ X, κακονοίας P. Müller, 
δεινὰ Huss, καινὰ καὶ παραδείγματα πάσης ΕὟΡ, κοινὰ (ἀδι- 
κήματας καὶ παρ. malit Fuhr. 

XXXIL Syrianus in commentario εἰς τὸ περὶ ἰδεῶν Ἕρμο- 
γένους β΄ ὑπόμνημα (I 88 ed. Rabe) laudat huius orationis 
initium usque ad 8 3 χείρους εἶναι et 8 4 ad ϑυγατέρα. Unde 
hauserunt Anonymus VII 1084 ὙΥ. “οὐ inde Maximus Planudes 
V 546 W. Syriani libri sunt V (Marc. 433) et S (Messanensis). 
Agmnve(ov δέ τις S. 

Dionysius de Lysia iudicium 21 p. 491 R. | παίδων M | 
ἐν om. F 
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νῶν διαχειρισάμενος. καὶ ἐκ πολλῶν πάνυ χρημάτων 
οὐδὲν ἀποδείξας αὐτοῖς ἔτι περιὸν κατηγορεῖται πρὸς 
ἑνὸς τῶν μειρακίων δοκιμασϑέντος κακῆς ἐπιτροπῆς. 
λέγει δὲ κατ᾽ αὐτοῦ τὴν δίκην ὃ τῆς ἐκείνου μὲν ϑυ- 
γατριδῆς τῶν δὲ μειρακίων ἀδελφῆς ἀνήρ. 

Εἰ μὲν μὴ μεγάλα ἦν τὰ διαφέροντα. ὦ ἄνδρες 
δικασταί. οὐκ ἄν ποτὲ εἰς ὑμᾶς εἰσελϑεῖν τούτους 

εἴασα. νομίζων αἴσχιστον εἶναι πρὸς τοὺς οἰκείους 

διαφέρεσθαι. εἰδώς τε ὅτι οὐ μόνον οἱ ἀδικοῦντες 

χείρους ὑμῖν εἶναι δοκοῦσιν. ἀλλὰ καὶ οἵτινες ἂν 
ἔλαττον ὑπὸ τῶν προσηχόντων ἔχοντες ἀνέχεσϑαι μὴ 

δύνωνται" ἐπειδὴ μέντοι. ὦ ἄνδρες δικασταί. πολλῶν 

χρημάτων ἀπεστέρηνται καὶ πολλὰ καὶ δεινὰ πεπον- 

ϑότες ὑφ᾽ ὧν ἥκιστα ἐχρῆν. ἐπ᾽ ἐμὲ κηδεστὴν ὄντα 
κατέφυγον. ἀνάγκη μοι γεγένηται εἰπεῖν ὑπὲρ αὐτῶν. 

ἔχω δὲ τούτων μὲν ἀδελφήν. “4]ιογείτονος δὲ ϑυγατρι- 

δῆν. xci πολλὰ δεηϑεὶς ἀμφοτέρων τὸ μὲν πρῶτον 

ἔπεισα τοῖς φίλοις ἐπιτρέψαι δίαιταν. περὶ πολλοῦ 

ποιούμενος τὰ τούτων πράγματα μηδένα τῶν ἄλλων 

εἰδέναι" ἐπειδὴ δὲ Ζιογείτων Q φανερῶς ἔχων ἐξη- 

λέγχετο, περὶ τούτων οὐδενὶ τῶν αὑτοῦ φίλων ἐτόλμα 

πείϑεσϑαι. ἀλλ᾽ ἐβουλήϑη καὶ φεύγειν δίκας καὶ μὴ 
EA yr M c - ^ 3 / , οὔσας διώκειν x«i ὑπομεῖναι τοὺς ἐσχάτους κινδύνους 

. αὐτοῖς FM, αὐτὸς T | περιὸν Weil: περιὼν libr. (zzi 
ὧν M pr: περιὼν F pr.)| κατ᾽ Steph: καὶ libr. 

1 ἦν, ὦ δικ., τὰ διαφ. Syr | εἰδώς τε Syr: εἰδὼς F M T, 
καὶ εἰδὼς Wdn, νομίζων τε. . . εἰδώς τε Gebauer, εὖ δ᾽ εἰδὼς 
Desr | ἀπεστέρηται Syr | πεπονθότες F TSyr: παϑόντες M 
2 {τὴν τούτων Desr | 0$ ἀδελφιδῆν T | ἀμφοτέρων δεηϑεὶς T | 
τοῖς φίλοις G: τοὺς φίλους F M T, αὐτοὺς τοῖς φίλοις Syr 
δίαιταν Syr, διαιτᾶν FMT | τούτων ΕἼ Syr, τούτου M 
ἐπειδὴ Syr, ἐπεὶ FMT| ἐξηλέγχετο Syr, ἐξήλεγκτο F M T, 
ἐξελήλεγχτο Fuhr ὑπομεῖναι M(T)F!, qui εἰ et αὐ in rasura 
habet, καϑυπομένειν Syr, ὑπομένειν Fuhr 
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μᾶλλον ἢ τὰ δίκαια ποιήσας ἀπηλλάχϑαι τῶν πρὸς 

τούτους ἐγκλημάτων. ὑμῶν δέομαι. ἐὰν μὲν ἀποδείξω 

οὕτως αἰσχρῶς αὐτοὺς ἐπιτετροπευμένους ὑπὸ τοῦ 

πάππου ὡς οὐδεὶς πώποτε ὑπὸ τῶν μηδὲν προσηκόν- 

τῶν ἐν τῇ πόλει. βοηϑεῖν αὐτοῖς τὰ δίκαια, εἰ δὲ μή, 

τούτῳ μὲν ἅπαντα πιστεύειν. ἡμᾶς δὲ εἰς τὸν λοιπὸν 

χρόνον ἡγεῖσθαι χείρους εἶναι. ἐξ ἀρχῆς δ᾽ ὑμᾶς 

περὶ αὐτῶν διδάξαι πειράσομαι. 
᾿Αδελφοὶ ἦσαν. ὦ ἄνδρες δικασταί. Διόδοτος καὶ 

Ζιογείτων ὁμοπάτριοι καὶ ὁμομήτριοι. καὶ τὴν μὲν 

ἀφανῆ οὐσίαν ἐνείμαντο. τῆς δὲ φανερᾶς ἐκοινώνουν. 

ἐργασαμένου δὲ Ζιοδότου κατ᾽ ἐμπορίαν πολλὰ χρή- 

ματα πείϑει αὐτὸν Ζιογείτων λαβεῖν τὴν ἑαυτοῦ ϑυ- 

γατέρα, ἥπερ ἦν αὐτῷ μόνη᾽ καὶ γίγνονται αὐτῷ ὑεῖ 
δύο x«l ϑυγάτηρ. χρόνῳ δὲ ὕστερον καταλεγεὶς Ζιόδο- 

τὸς μετὰ Θρασύλλου τῶν ὁπλιτῶν. καλέσας τὴν ἑαυτοῦ 

γυναῖκα, ἀδελφιδῆν οὖσαν. καὶ τὸν ἐκείνης μὲν πατέρα, 

αὑτοῦ δὲ κηδεστὴν καὶ ἀδελφὸν [ὁμοπάτριον], πάππον 

δὲ τῶν παιδίων καὶ ϑεῖον, ἡγούμενος διὰ ταύτας τὰς 

ἀναγκαιότητας οὐδενὶ μᾶλλον προσήκειν δικαίῳ περὶ 

τοὺς αὑτοῦ παῖδας γενέσϑαι. διαϑήκην αὐτῷ δίδωσι 

x«l πέντε τάλαντα ἀργυρίου παρακαταϑήκην" ναυτικὰ 

δὲ ἀπέδειξεν ἐχδεδομένα ἑπτὰ τάλαντα καὶ τετταρά. 
κοντὰ uvüg .... , δισχιλίας δὲ ὀφειλομένας ἐν Χερ- 

μᾶλλον om. T | πρὸς τούτοις V Syriani;F — 3 μηδὲν Syr, οὐ- 
δὲν FM T 4 λαβεῖν zlioysivov Syriani 8 | ὑ εἴ Morgan: υἱοὶ F M, 
δύο viol T ὅ Op. τοῦ ἐπὶ τῶν T, τῶν ὁπλιτῶν del. Kayser | 
τὸν post xol om. T | óguozero. del Herw, καὶ ὁμομήτριον 
add. Hertlein | ἀναγκαιότητας F M, ἀνάγκας T, οἰκειότητας 
Wdn | δικαίῳ περὶ τοὺς αὑτοῦ Sauppe: καὶ ὥσπερ τοῦ αὖ- 
τοῦ FM, ἑτέρῳ εἰς τὰς αὐτοῦ παῖδας ἐπιτρόπῳ T 6 ναυ- 
τικὰ Markl: αὐτίκα F M, ἀργυρίου... τάλαντα om. T | lacu- 
nam indicavit Sauppe (cf. 8 15) qui supplet: ἐγγείους δὲ δισχι- 
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ρονήσῳ. ἐπέσκηψε δέ, ἐάν τι πάϑῃ, τάλαντον μὲν 
ἐπιδοῦναι τῇ γυναικὶ καὶ τὰ ἐν τῷ δωματίῳ δοῦναι. 

τάλαντον δὲ τῇ ϑυγατρί. κατέλιπε {δὲν xol εἴκοσι 

uvüg τῇ γυναικὶ καὶ τριάκοντα στατῆρας Κυξικηνούς. 

ταῦτα δὲ πράξας καὶ οἴκοι ἀντίγραφα καταλιπὼν ᾧχετο 
στρατευσόμενος μετὰ Θρασύλλου. ἀποϑανόντος δὲ 

ἐχείνου ἐν ᾿Εφέσῳ “]ιογείτων τὴν μὲν ϑυγατέρα ἔχρυπτε 

τὸν ϑάνατον τοῦ ἀνδρός, .. .. καὶ τὰ γράμματα λαμ- 

βάνει ἃ κατέλιπε σεσημασμένα. φάσκων τὰ ναυτικὰ 

χρήματα δεῖν ἐκ τούτων τῶν γραμματείων κομίσασϑαι. 

ἐπειδὴ δὲ χρόνῳ ἐδήλωσε τὸν ϑάνατον αὐτοῖς καὶ 

ἐποίησαν τὰ νομιζόμενα. τὸν μὲν πρῶτον ἐνιαυτὸν ἐν 

Πειραιεῖ διῃητῶντο᾽ ἅπαντα γὰρ αὐτοῦ κχατελέλειπτο 

τὰ ἐπιτήδεια. ἐκείνων δὲ ἐπιλειπόντων τοὺς μὲν 

παῖδας εἰς ἄστυ ἀναπέμπει. τὴν δὲ μητέρα αὐτῶν ἐκ- 

δίδωσιν ἐπιδοὺς πεντακισχιλίας δραχμάς. χιλίαις ἔλατ- 

τον ὧν ὃ ἀνὴρ αὐτῆς ἔδωκεν. ὀγδόῳ δ᾽ ἔτει δοχι- 
μασϑέντος μετὰ ταῦτα τοῦ πρεσβυτέρου τοῖν μειρακίοιν. 

καλέσας αὐτοὺς εἶπε Ζ᾽΄ιογείτων, ὅτι καταλίποι αὐτοῖς 

ὃ πατὴρ εἴκοσι μνᾶς ἀργυρίου καὶ τριάκοντα στατῆ- 

ρας. «ἐγὼ οὖν πολλὰ τῶν ἐμαυτοῦ δεδαπάνηκα εἰς 

τὴν ὑμετέραν τροφήν. καὶ ἕως μὲν εἶχον, οὐδέν μοι 

διέφερεν" νυνὶ δὲ χαὶ αὐτὸς ἀπόρως διάκειμαι. σὺ 

λίας δραχμὰς δεδανεισμένας, Fuhr: ἑκατὸν δ᾽ ἐγγείῳ ἐπὶ τόκῳ 
δεδανεισμένας | δοῦναι post Marklandum del. Pluygers, post 
τάλαντον δὲ transponit Hauch, sed cf. Isae. II 9 δὲ add. Rs 
4 στρατευσάμενος T | μετὰ Θρασ. del. Herw | lacunam indi- 
cat Fuhr, supplenda fortasse τὰ à ἀντίγραφα τῶν γραμμα- 
τείων del Herw 8 ἐπειδὴ Fuhr, ἐπεὶ FMTT | χρόνῳ 
FM cf. I 8, XIII 83: τῷ χρόνῳ T cf. I 20 | Πειραιοῖ Herw | 
χαταλελειπτο FM | ἐπιλειπόντων Rs: ὑπολειπόντων FMT, 
ἐπιλιπόντων Sylburg | αὐτῇ Sylburg 9 καταλίποι Steph: 
καταλείποι FM T | διέφερε Ald: διέφερον FMTT 

8 
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οὖν. ἐπειδὴ δεδοκίμασαι καὶ ἀνὴρ γεγένησαι. σκόπει 

αὐτὸς ἤδη πόϑεν ἕξεις τὰ ἐπιτήδεια.“ ταῦτ᾽ ἀκούσαν- 

τὲς ἐχπεπληγμένοι χαὶ δαχρύοντες ᾧχοντο πρὸς τὴν 

μητέρα. καὶ παραλαβόντες ἐχείνην ἧκον πρὸς ἐμέ, 

οἰχτρῶς ὑπὸ τοῦ πάϑους διακείμενοι xci ἀϑλίως ἐκπε- 

πτωκότες. κλάοντες καὶ παρακαλοῦντές μὲ μὴ περιιδεῖν 

αὐτοὺς ἀποστερηϑέντας τῶν πατρῴων μηδ᾽ εἰς πτωχείαν 

καταστάντας, ὑβρισμένους ὑφ᾽ ὧν ἥκιστα ἐχρῆν. ἀλλὰ 

βοηϑῆσαν καὶ τῆς ἀδελφῆς ἕνεχα καὶ σφῶν αὐτῶν. 

πολλὰ ἂν εἴη λέγειν, ὅσον πένϑος ἐν τῇ ἐμῇ οἰκίᾳ ἦν 
ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ. τελευτῶσα δὲ ἡ μήτηρ αὐτῶν 

ἠντεβόλει μὲ καὶ ἱκέτευε συναγαγεῖν αὐτῆς τὸν πατέρα 

καὶ τοὺς φίλους. εἰποῦσα Ort, εἰ καὶ μὴ πρότερον 

εἴϑισται λέγειν ἐν ἀνδράσι. τὸ μέγεϑος αὐτὴν ἀναγκά- 

ὅει τῶν συμφορῶν περὶ τῶν σφετέρων χαχῶν δηλῶσαι 

πάντα πρὸς ἡμᾶς. ἐλθὼν δ᾽ ἐγὼ ἡγανάχτουν μὲν 

πρὸς Ἡγήμονα τὸν ἔχοντα τὴν τούτου ϑυγατέρα. 16- 

γους δ᾽ ἐποιούμην πρὸς τοὺς ἄλλους ἐπιτηδείους, 

ἠξίουν δὲ τοῦτον εἰς ἔλεγχον ἰέναι περὶ τῶν χρη- 
μάτων. 4Ζ]ιογείτων δὲ τὸ μὲν πρῶτον οὐχ ἤϑελε, 

τελευτῶν δὲ ὑπὸ τῶν φίλων ἠναγκάσϑη. ἐπειδὴ δὲ 
συνήλθομεν. ἤρετο αὐτὸν ἡ γυνή. τίνα ποτὲ ψυχὴν 

ἔχων ἀξιοῖ περὶ τῶν παίδων τοιαύτῃ γνώμῃ χρῆσϑαι. 

»ἀδελφὸς μὲν ὧν τοῦ πατρὸς αὐτῶν. πατὴρ δ᾽ ἐμός. 

ϑεῖος δὲ αὐτοῖς x«l πάππος. xci εἰ μηδένα ἀνθρώ- 

10 οἰκτρῶς... ἐκπεπτωκότες Dobr addit τῶν ὄντων 
et post μητέρα transponit, Wdn post ἀκούσαντες ἀδελφῆς 
οὔνεκα FM T 11 πολὺ ἂν εἴη ἔργον λέγειν Cob | ἠντιβόλει 
libr. | ἱκέτευσε F M | καὶ μὴ πρότερον F, μὴ καὶ πρότερον 
M, xel πρότερον μὴ T 12 ἡγεμόνα FM εἰ £&. M | iévot 
T: εἶναι FM | χρημάτων Halb: πραγμάτων FM T | ὑπὸ] 
ἀπὸ FM δὲ αὐτοῖς] ὃ αὐτὸς Emperius 
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zv ἠσχύνου. τοὺς ϑεοὺς ἐχρῆν σε φησί ..δεδιέναι" 

ὃς ἔλαβες μέν. ὅτ᾽ ixsivog ἐξέπλει. πέντε τάλαντα 

παρ᾽ αὐτοῦ παρακαταϑήκην. καὶ περὶ τούτων ἐγὼ 

ἐθέλω τοὺς παῖδας παραστησαμένη καὶ τούτους καὶ 
τοὺς ὕστερον ἐμαυτῇ γενομένους ὀμόσαι ὕπου ἂν οὗτος 

λέγῃ. καίτοι οὐχ οὕτως ἐγώ εἶμι ἀϑλία, οὐδ᾽ οὕτω 

περὶ πολλοῦ ποιοῦμαι χρήματα, ὥστ᾽ ἐπιορχήσασα 

χατὰ τῶν παίδων τῶν ἐμαυτῆς τὸν βίον καταλύειν. 

ἀδίκως δὲ ἀφελέσθαι τὴν τοῦ πατρὸς οὐσίαν" ““ ἔτι 
τοίνυν ἐξήλεγχεν αὐτὸν ἑπτὰ τάλαντα κεκομισμένον 

ναυτικὰ καὶ τετρακισχιλίας δραχμάς. χαὶ τούτων τὰ 

γράμματα ἀπέδειξεν" ἐν γὰρ τῇ διοικίσει, ὅτ᾽ ἐκ Κολ- 
λυτοῦ διῳκίζετο sig τὴν Φαίδρου οἰκίαν, τοὺς παῖδας 

ἐπιτυχόντας ἐχβεβλημένῳ τῷ βιβλίῳ ἐνεγχεῖν πρὸς 

αὐτήν. ἀπέφηνε δ᾽ αὐτὸν ἑκατὸν μνᾶς κεκομισμένον 

ἐγγείῳ ἐπὶ τόχῳ δεδανεισμένας. καὶ ἑτέρας δισχιλίας 

δραχμὰς καὶ ἔπιπλα πολλοῦ (Eur φοιτᾶν δὲ x«l σῖτον 

αὐτοῖς ἐκ Χερρονήσου καϑ' ἕκαστον ἐνιαυτόν. ..ἔπειτα 

σὺ ἐτόλμησας“. ἔφη .simsiv, ἔχων τοσαῦτα χρήματα, 

ὡς δισχιλίας δραχμὰς ὃ τούτων πατὴρ κατέλιπε καὶ 

τριάχοντα στατῆρας. ἅπερ ἐμοὶ καταλειφϑέντα ἐκείνου 

18 τούς γε ϑεοὺς Herw | ἐξέπλει Tayl: ἐξέλιπε EMT | 
χαταϑήκην T | ϑέλω FMT | τοὺς post καὶ om. T | οὗτος 
λέγῃ F M: αὐτὸς λέγῃς T, αὐτὸς κελεύῃς post Reiskium Halb | 
καταλύειν scripsi: καταλιπεῖν FM'T, λιπεῖν Dobr, ἐκλιπεῖν 
Scheibe, ἀπολιπεῖν West, καταβιοῦν Fuhr, καταναλίσκειν Rad | 
τὸν βίον... ἀδίκως δὲ del. Pluygers 14 αὐτὸν] αὐτὴ 
ΕΣΜ, αὐτῇ F!, ἄρτι prop. Rad | κεκοσμισμένον αὐτίκα M, 
χεκοσμημένον αὐτίκα F''T | διοικίσει Matthaei: διοικήσει 
FMT, ἐξοικίσει et ἐξῳκίξετο Cob | κολυττοῦ FM T | περι- 
τυχόντας Herw | τῷ βιβλίῳ G: vo βιβλίῳ T, βιβλίῳ F M | 
αὐτὴν Rs: ταύτην (FM)T, ἑαυτὴν Hs 15 κεκοσμημένον 
FT | éyysto Naber: ἐγγείους F M, ἐγγύους T, ἐγγείοις ἐπὶ 
τόκοις prop. Rad (róx[o] cum rasura F?)| ἃ παρ᾽ ἐμοὶ G 

14 

15 
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τελευτήσαντος ἐγώ σοι ἔδωχα; καὶ ἐχβάλλειν τούτους 
"T Ξ p * zx H ἘΞ Ἐκ 
ἠξίωσας ϑυγατριδοῦς ὄντας ἐκ τῆς οἴκίας τῆς αὑτῶν 

ἐν τριβωνίοις. ἀνυποδήτους. οὐ μετὰ ἀκολούϑου. οὐ 

μετὰ στρωμάτων. οὐ μετὰ ἱματίων. οὐ μετὰ τῶν ἐπί- 

πλων ἃ (ὃ) πατὴρ αὐτοῖς κατέλιπεν. οὐδὲ μετὰ τῶν 

παρακαταϑηχῶν ὃς ἐχεῖνος παρὰ σοὶ κατέϑετο. καὶ 

νῦν τοὺς μὲν ἔχ τῆς μητρυιᾶς τῆς ἐμῆς παιδεύεις ἐν 
^ , 3 x E M M ^ πολλοῖς χρήμασιν εὐδαίμονας OÓvr«g' καὶ ταῦτα μὲν 

καλῶς ποιεῖς" τοὺς δ᾽ ἐμοὺς ἀδικεῖς. oUg ἀτίμους ἐκ 

τῆς οἴκίας ἐχβαλὼν ἀντὶ πλουσίων πτωχοὺς ἀποδεῖξαι 

προϑυμεῖ. χαὶ ἐπὶ τοιούτοις ἔργοις οὔτε τοὺς ϑεοὺς 
- x , * ^ - 9 , x ^ 

φοβεῖ. οὔτε ἐμὲ τὴν συνειδυῖαν αἰσχύνῃ. οὔτε τοῦ 

ἀδελφοῦ μέμνησαι. ἀλλὰ πάντας ἡμᾶς περὶ ἐλάττονος 

ποιεῖ χρημάτων.“ τότε μὲν ovv, ὦ ἄνδρες δικασταί, 

πολλῶν xci δεινῶν ὑπὸ τῆς γυναικὸς ῥηϑέντων οὕτω 

διετέϑημεν πάντες οἱ παρόντες ὑπὸ τῶν τούτῳ πεπραγ- 

μένων καὶ τῶν λόγων τῶν ἐχείνης. ὁρῶντες μὲν τοὺς 

παῖδας. οἷα ἦσαν πεπονθότες. ἀναμιμνῃσκόμενοι δὲ 

τοῦ ἀποθανόντος. ὡς ἀνάξιον τῆς οὐσίας τὸν ἐπίτρο- 

zov χατέλιπεν. ἐνθυμούμενοι δὲ ὡς χαλεπὸν ἐξευρεῖν 

ὅτῳ χρὴ περὶ τῶν ἑαυτοῦ πιστεῦσαι. ὥστε. ὦ ἄνδρες 

δικασταί, μηδένα τῶν παρόντων δύνασϑαι φϑέγξασθαι. 

ἀλλὰ καὶ δαχρύοντας μὴ ἧττον τῶν πεπονθότων ὁπιόν- 

τας οἴχεσϑαι σιωπῆ. 

Πρῶτον μὲν οὖν τούτων ἀνάβητέ μοι μάρτυρες. 

16 ἐκβάλλειν FM! cf. I 44: ἐχβαλεῖν T | ἠξίωσας 
Pluygers: ἠξίωκας FM T | οὐ μετὰ ἀκολ. om. T | τῶν ante 
ἐπ. in versus exitu om. F, om. T | ὁ post ἃ add. T, om. ΕΜ 
1? ἀτίμους FM: ἀτίμως T | συνειδυῖαν FM: σὴν ϑυγα- 
τέρα T | ποιεῖ] ποιῇ T, ποιεῖς FM 18 δεινῶν) ἐλεινῶν 
Bekker | πάντες om. T | περὶ τὸν T | πιστεῦσαι F M: πιστεῦ- 
σαί τινα 'T μὴ ἧττον F M: μηδὲν ἧττον T 
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MAPTTYTPEX. 

'"Ai&uó τοίνυν, ὦ ἄνδρες δικασταί, τῷ λογισμῷ προ- 

σέχειν τὸν νοῦν, ἵνα τοὺς μὲν νεανίσκους διὰ τὸ μέγε- 

ϑος τῶν συμφορῶν ἐλεήσητε. τοῦτον δ᾽ ἅπασι τοῖς 

πολίταις ἄξιον ὀργῆς ἡγήσησϑε. sig τοσαύτην γὰρ 

ὑποψίαν “4]΄ογείτων πάντας ἀνθρώπους πρὸς ἀλλή- 

λους χαϑίστησιν. ὥστε μήτε ζῶντας μήτε ἀποϑνῃσ. 

χοντας μηδὲν μᾶλλον τοῖς οἰκειοτάτοις ἢ τοῖς ἐχϑί- 

ὅτοις πιστεύειν" ὃς ἐτόλμησε τὰ μὲν ἔξαρνος γενέσϑαι. 

τὰ δὲ τελευτῶν ὁμολογήσας ἔχειν, εἰς δύο παῖδας 
καὶ ἀδελφὴν λῆμμα καὶ ἀνάλωμα ἐν ὀκτὼ ἔτεσιν ἑπτὰ 

τάλαντα ἀργυρίου καὶ τετρακισχιλίας δραχμὰς ἀπο- 

δεῖξαι. καὶ εἰς τοῦτο ἦλϑεν ἀναισχυντίας. ὥστε οὐκ 

ἔχων ὅποι τρέψειε τὰ χρήματα. εἰς ὄψον μὲν δυοῖν 

παιδίοιν καὶ ἀδελφῇ πέντε ὀβολοὺς τῆς ἡμέρας ἐλογί- 
fevo, εἰς ὑποδήματα. δὲ καὶ εἰς γναφεῖον [ἱμάτια] καὶ 

εἰς χουρέως κατὰ μῆνα οὐκ qv αὐτῷ οὐδὲ κατ᾽ ἐνιαυ- 

τὸν γεγραμμένα. συλλήβδην δὲ παντὸς τοῦ χρόνου 

πλεῖν ἢ τάλαντον ἀργυρίου. εἰς δὲ τὸ μνῆμα τοῦ 

πατρὸς οὐκ ἀναλώσας πέντε χαὶ εἴχοσι μνᾶς ἔκ πεν- 

τακισχιλίων δραχμῶν. τὸ μὲν ἥμισυ αὑτῷ τίϑησι, 

19 ἀξιῶ τοίνυν ὑμᾶς Rauch, sed cf. XIV 20. 22, XVII 10 | 
ἐλεήσετε M l Roe δ᾽ T | πρὸς ἀλλήλους M: εἰς ἀλλήλους F, 
om. T | μήτε. μήτε Bekker: μηδὲ... μηδὲ ΜΤ 20 τὰ μὲν 
ex τῶν μὲν corr. pa | ἔχειν Rs: As» FMT | τετρακισχιλίας 
Herw. cf. 8 28: ἑπτακισχιλίας FM, quod defendit Fuhr, ad- 
sumpta ea pecunia, de qua est 89 ὅποι τρέψειε Cont: 
ὕπου στρέψειεν FM'T (στράψειε M) ἱμάτια del. Rs, γναφεῖον 
καὶ ἱμάτια Fuhr, καὶ εἰς ἱμάτια καὶ εἰς γναφεῖον 'Frb (post 
Sealigerum, qui καὶ sig γναφείαν καὶ εἰς iu), καὶ ἱμάτια 
καὶ εἰς γναφεῖον, Desr l κουρέως FM: κουρέον ΠΝ κουρεῖον 
Ald | οὐκ ἣν αὐτῷ κατὰ μῆνα T 21 αὑτῷ τίϑησι τὸ δὲ 
τούτοις λελόγισται Rs: αὐτῶν τίϑησι τούτοις λελογίσϑαι 
FM'T (λελόγισϑαι M) 

19 

20 

21 



22 

23 

339 ATZXIOT Or. 32. 

(r0 δὲν τούτοις λελόγισται. εἷς Διονύσια τοίνυν. 

ὦ ἄνδρες δικασταί. (οὐκ ἄτοπον γάρ μοι δοκεῖ καὶ 
περὶ τούτου μνησϑῆναι) ἑκκαίδεκα δραχμῶν ἀπέφηνεν 

ἑωνημένον ἀρνίον. xci τούτων τὰς ὀχτὼ δραχμὰς 

ἐλογίζετο τοῖς παισίν: ig! ᾧ ἡμεῖς οὐχ ἥκιστα ὠρ- 

γίσϑημεν. οὕτως. ὦ ἄνδρες, ἐν ταῖς μεγάλαις ζημίαις 

ἐνίοτε οὐχ ἧττον τὰ μιχρὰ λυπεῖ τοὺς ἀδικουμένους" 

λίαν γὰρ φανερὰν τὴν πονηρίαν τῶν ἀδικούντων 

ἐπιδείκνυσιν. εἰς τοίνυν τὰς ἄλλας ἑορτὰς x«l ϑυσίας 

ἐλογίσατο αὐτοῖς πλεῖν ἢ τετρακισχιλίας δραχμὰς ἀνη- 

λωμένας, ἕτερά τε παμπληϑῆ, ἃ πρὸς τὸ κεφάλαιον 

συνελογίζετο. ὥσπερ διὰ τοῦτο ἐπίτροπος τῶν παιδίων 

καταλειφϑείς. ἵνα γράμματα αὐτοῖς ἀντὶ τῶν χρημά- 

τῶν ἀποδείξειεν καὶ πενεστάτους ἀντὶ πλουσίων ἀπο- 

φήνειε. καὶ ἵνα. εἰ μέν τις αὐτοῖς πατρικὸς ἐχϑρὸς 

ἦν. ἐκείνου μὲν ἐπιλάϑωνται. τῷ δ᾽ ἐπιτρόπῳ τῶν 

πατρῴων ἀπεστερημένοι πολεμῶσι. καίτοι ei ἐβούλετο 

δίκαιος εἶναι περὶ τοὺς παῖδας, ἐξῆν αὐτῷ κατὰ τοὺς 

νόμους. ot κεῖνται περὶ τῶν ὀρφανῶν καὶ τοῖς GÓv- 

νάτοις τῶν ἐπιτρόπων καὶ τοῖς δυναμένοις. μισϑῶσαι 

τὸν oixov ἀπηλλαγμένον πολλῶν πραγμάτων. ἢ γῆν 
πριάμενον ἐκ τῶν προσιόντων τοὺς παῖδας τρέφειν" 

καὶ ὁπότερα τούτων ἐποίησεν, οὐδενὸς ἂν ἧττον ᾿4ϑη- 

ναίων πλούσιοι ἦσαν. νῦν δέ μοι δοχεῖ οὐδεπώποτε 

ἀπέφηνεν FM, om. T, ἀπέφαινεν Ald | ἐφ᾽ ᾧ Sylburg: 
ἐφ᾽ ὧν F M T | δικασταὶ post ἄνδρες add. Herw secundum no- 
tam quandam libri M 22 παίδων T | καταληφϑεὶς F | τῶν 
post ἀντὶ om. T τῷ δ᾽ ἐπιτρόπῳ Frb: τῷ δ᾽ ἐπὶ F M, τὸν 
δ᾽ ἐπὶ T, τῷ δ᾽ ἐπεὶ Ald | εἰσὶν addit post πατρῴων T 
29 καὶ post ἐπιτρόπων om. T | ἀπηλλαγμένον... πριά- 
μενον Dobr. ἀπηλλαγμένοις. . . πριάμενον F M, ἀπηλλαγμένος 

. πριάμενος T, μισϑώσασιν ἀπηλλάχϑαι . . πριαμένοις Rs | 
€ , 

ὁπότερα FM cf. Isae I 22: ὁπότερον T 
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διανοηϑῆναν ὡς φανερὰν καταστήσων τὴν οὐσίαν. ἀλλ᾽ 

ὡς αὐτὸς ἕξων τὰ τούτων. ἡγούμενος δεῖν τὴν αὑτοῦ 

πονηρίαν κληρονόμον εἶναι τῶν τοῦ τεϑνεῶτος χρη- 

μάτων. ὃ δὲ πάντων δεινότατον, ὦ (ἄνδρες δικασταί" 
οὗτος γὰρ συντριηραρχῶν ᾿Δ4λέξιδι τῷ ᾿“ριστοδίκου. φά- 

σχὼν δυοῖν δεούσας πεντήκοντα μνᾶς ἐκείνῳ συμβα- 

λέσϑαι. τὸ ἥμισυ τούτοις ὀρφανοῖς οὖσι λελόγισται. 

οὺς ἡ πόλις οὐ μόνον παῖδας ὄντας ἀτελεῖς ἐποίησεν. 

ἀλλὰ καὶ ἐπειδὰν δοκιμασϑῶσιν ἐνιαυτὸν ἀφῆκεν ἁπασῶν 

τῶν λῃτουργιῶν. οὗτος δὲ πάππος ὧν παρὰ τοὺς νό- 

μους τῆς ἑαυτοῦ τριηραρχίας παρὰ τῶν ϑυγατριδῶν τὸ 

ἥμισυ πράττεται. καὶ ἀποπέμψας εἰς τὸν ᾿“δρίαν ὃλ- 

χάδα δυοῖν ταλάντοιν, ὅτε μὲν ἀπέστελλεν, ἔλεγε πρὸς 

τὴν μητέρα αὐτῶν ὅτι τῶν παίδων ὃ κίνδυνος εἴη. 

ἐπειδὴ δὲ ἐσώϑη καὶ ἐδιπλασίασεν. αὑτοῦ τὴν ἐμπορίαν 

ἔφασκεν εἶναι. καίτοι εἶ μὲν τὰς ζημίας τούτων 

ἀποδείξει. τὰ δὲ σωθέντα τῶν χρημάτων αὐτὸς ἕξει. 

ὕποι μὲν ἀνήλωται τὰ χρήματα. οὐ χαλεπῶς εἰς τὸν 

λόγον ἐγγράψει. ῥᾳδίως δὲ ἔκ τῶν ἀλλοτρίων αὐτὸς 

πλουτήσει. καϑ' ἕκαστον μὲν οὖν, ὦ (ἄνδρες δικασταί, 

πολὺ ἂν ἔργον εἴη πρὸς ὑμᾶς λογίζεσϑαι" ἐπειδὴ δὲ μό- 

λις παρ᾽ αὐτοῦ παρέλαβον τὰ γράμματα, μάρτυρας ἔχων 

ἠρώτων ᾽Δριστόδικον τὸν ἀδελφὸν τὸν ᾿““λέξιδος (αὐτὸς 

χαταστήσονται F M 24 ἄνδρες add. Herw | δεούσας 
Ald: δέουσαν FMT | συμβαλέσϑαι Ald: συμβάλλεσϑαι F MT 
τούτοις Dobr: τούτων M, τούτων τοῖς F T, τούτων τούτοις ve 
τούτων τοῖς παισὶν Rs, τούτων αὐτοῖς Scheibe τῶν αὐτοῦ ϑυγ. Τ' 
95 εἰς τὴν ἀνδρίαν F pr., M (ἀιδρίαν F corr.) ἐπέστελλεν F. | ἐπεὶ 
δὲ FMT ἔφασκεν T: φάσκων F M, unde Fuhr lacunam ante 
αὑτοῦ subesse: αὐτὸς τὴν ὠφέλειαν ἔλαβε suspicatur, φάσκει 
Rad | εἰ om. M | ὕπη μὴ ἀν. T 26 ἄνδρες add. Herw | 
ἔργον εἴη M: εἴη ἔργον F T cf. Gebauer ad XIII 65 | δὲ ante 
μόλις om. 

24 
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yàg ἐτύγχανε τετελευτηκώς). εἰ ὁ λόγος αὐτῷ εἴη «ὃν 

τῆς τριηραρχίας. ὁ δὲ ἔφασκεν εἶναι. καὶ ἐλϑόντες 
oixcÓs ηὕρομεν Ζ]ιογείτονα τέτταρας καὶ εἴχοσι μνᾶς 

ἐκείνῳ συμβεβλημένον εἰς τὴν τριηραρχίαν. οὗτος 

δὲ ἀπέδειξε δυοῖν δεούσας πεντήκοντα μνᾶς ἀνηλω- 

κέναι. ὥστε τούτοις λελογίσϑαι ὅσον περ ὅλον τὸ 
9 , , - , 3 ' L7 

ἀνάλωμα αὐτῷ γεγένηται. καίτοι Tí αὐτὸν οἴεσϑε 

πεποιηκέναι περὶ ὧν οὐδεὶς αὐτῷ σύνοιδεν ἀλλ᾽ αὐτὸς 
μόνο ὃ , t et f^ δ 3 e , 3 , 9 M 3 

μόνος διεχείριζξεν. ὃς ἃ δι᾽ ἑτέρων ἐπράχϑη καὶ οὐ 

χαλεπὸν ἣν περὶ τούτων πυϑέσϑαι. ἐτόλμησε ψευσά- 

μενος τἕτταρσι x«l εἴκοσι μναῖς τοὺς αὑτοῦ ϑυγατρι- 

δοῦς ζημιῶσαι; Καί μοι ἀνάβητε τούτων μάρτυρες. 

(MAPTTPEX.) 

Τῶν μὲν μαρτύρων ἀκηκόατε, ὦ (üvÓosc» δικασταί" 

ἐγὼ δ᾽ ὅσα τελευτῶν ὡμολόγησεν ἔχειν αὐτὸς χρή- 

ματα, ἑπτὰ τάλαντα καὶ τετταράκοντα μνᾶς. ἐκ τούτων 

αὐτῷ λογιοῦμαι. πρόσοδον μὲν οὐδεμίαν ἀποφαίνων, 

ἀπὸ δὲ τῶν ὑπαρχόντων ἀναλίσχων. xci ϑήσω ὅσον 

οὐδεὶς πώποτ᾽ ἐν τῇ πόλει. εἰς δύο παῖδας καὶ ἀδελ- 

φὴν καὶ παιδαγωγὸν καὶ ϑεράπαιναν χιλίας δραχμὰς 

ἑχάστου ἐνιαυτοῦ. μιχρῷ ἔλαττον ἢ τρεῖς δραχμὰς τῆς 
ἡμέρας ἐν ὀχτὼ αὗται ἔτεσι γίγνονται ὀκτακισχίλιαι 
δραχμαί. (xci ἀποδείχνυνται» $E τάλαντα περιόντα 

ὁ add. Herw | τέτταρας] τετταράκοντα T — 97 ἀπέδειξε 
Pluygers: ἐπέδειξε F M T δέουσαν T | ἀνηλωμένας. . . λελό- 
γισται malit Fuhr | ὥστε M: ὥσγε FTT | ὅσον ὕπερ T οὐδεὶς 
αὐτῷ M: αὐτᾷ οὐδεὶς F, οὐδεὶς T | παρὰ τούτων malit Usener | 
μνᾶς T | Lemma om. F M, in margine add. T! — 28 ἄνδρες 
add. Herw | ἔχειν αὐτὸς FM: αὐτὸς ἔχειν T | αὐτῷ ΕΝ: 
αὐτῶν T | ἑκάστω M 29 αὔται ἔτεσι F, ἔτεσιν αὗται M | 
"x«l ἀποδείκνυνται add. T, om. FM, om. Fuhr lacuna indi- 
eata eoll. Dem. XXVII 37, Isae. VI 14 
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[τῶν ἑπτὰ ταλάντων] καὶ sixocu μναῖ. οὐ yàg ἂν 

δύναιτο ἀποδεῖξαι οὔϑ᾽ ὑπὸ λῃστῶν ἀπολωλεκὼς οὔτε 
2? ^ M / , , 

ξημίαν εἰληφὼς οὔτε χρήσταις &z00sÓoxOG. .. .. .. 

88. 

ΟΛΎΜΠΙΑΚΟΣ. 

YIIOOGEZIZ AIONTZIOT. 

Ἔστι δή τις αὐτῷ πανηγυρικὸς λόγος. ἐν ᾧ πείϑει 
τοὺς Ἕλληνας ἀγομένης Ὀλυμπίασι τῆς πανηγύρεως, 
ἐχβάλλειν - Διονύσιον τὸν τύραννον ἐκ τῆς ἀρχῆς καὶ 
Σικελίαν ἐλευθερῶσαι. ἄρξασθαί vs τῆς ἔχϑρας αὐτίκα 
μάλα διαρπάσαντας τὴν τοῦ τυράννου σκηνὴν χρυσῷ τε 
καὶ πορφύρᾳ καὶ ἄλλῳ πλούτῳ πολλῷ κεκοσμημένην. 
ἔπεμψε γὰρ δὴ ϑεωροὺς εἰς τὴν πανήγυριν ὃ Διονύσιος 
ἄγοντας ϑυσίαν τῷ ϑεῷ. μεγαλοπρεπής τε καταγωγὴ 
τῶν ϑεωρῶν ἐγένετο ἐν τῷ τεμένει καὶ πολυτελής. ἵνα 
ϑαυμασϑείη μᾶλλον ὃ τύραννος ὑπὸ τῆς Ἑλλάδος. ταύ- 
την λαβὼν τὴν ὑπόϑεσιν τοιαύτην πεποίηται τὴν ἀρχὴν 
τοῦ λόγου" 

"Ἄλλων τε πολλῶν καὶ χαλῶν ἔργων ἕνεχα. ὦ 
ἄνδρες. ἄξιον '"HocxA£ovg μεμνῆσϑαι. καὶ ὅτι τόνδε 

τὸν ἀγῶνα πρῶτος συνήγειρε δι᾽ εὔνοιαν τῆς EAÀÁ- 

δος. ἐν μὲν γὰρ τῷ τέως χρόνῳ ἀλλοτρίως αἱ πόλεις 

πρὸς ἀλλήλας διέχειντο᾽ ἐπειδὴ δὲ ἐκεῖνος τοὺς τυράν- 

τῶν ἑπτὰ ταλάντων del Markl. Idem proposuerat, ut 
post μναῖ adderentur τῶν τετταράκοντα μνῶν ὑπὸ FM: ὑπὸ 
τῶν T | ξημίαν ὠφληκὼς Emperius 

XXXIII titulus apud Harp. s. ᾿Ιόνιος.Ὄ | de Lysia iudi- 
cium 29 p.520 R | ἐκβαλεῖν malit Rad | ἐκ om. T | δὴ om. FT | 
ἐγένετο M: ἐγίνετο F T 
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vovg ἔπαυσε χαὶ τοὺς ὑβρίζοντας ἐκώλυσεν. ἀγῶνα 

μὲν σωμάτων ἐποίησε. φιλοτιμίαν {δὲ πλούτου. γνώ- 

uus δ᾽ ἐπίδειξιν ἐν τῷ καλλίστῳ τῆς Ελλάδος. ἵνα 

τούτων ἁπάντων ἕνεχα εἰς τὸ αὐτὸ συνέλθωμεν. τὰ 

μὲν ὀψόμενοι. τὰ δ᾽ ἀκουσόμενοι" ἡγήσατο γὰρ τὸν 

ἐνθάδε σύλλογον ἀρχὴν γενήσεσϑαι τοῖς Ἕλλησι τῆς 

πρὸς ἀλλήλους φιλίας. ἐκεῖνος μὲν οὖν ταῦϑ' ὑφη- 

γήσατο. ἐγὼ δὲ ἥκω οὐ μιχρολογησόμενος οὐδὲ περὶ 

τῶν ὀνομάτων μαχούμενος. ἡγοῦμαι γὰρ ταῦτα ἔργα 

μὲν εἶναι σοφιστῶν λίαν ἀχρήστων καὶ σφόδρα 

βίου δεομένων. ἀνδρὸς δὲ ἀγαϑοῦ x«l πολίτου πολλοῦ 

ἀξίου περὶ τῶν μεγίστων συμβουλεύειν. ὁρῶν οὕτως 

αἰσχρῶς διακειμένην τὴν Ελλάδα. xci πολλὰ μὲν αὐ- 

τῆς ὄντα ὑπὸ τῷ βαρβάρῳ. πολλὰς δὲ πόλεις ὑπὸ 

τυράννων ἀναστάτους γεγενημένας. xci ταῦτα εἰ μὲν 

δι’ ἀσϑένειαν ἐπάσχομεν. στέργειν ἂν ἦν ἀνάγκη τὴν 

τύχην᾽ ἐπειδὴ δὲ διὰ στάσιν καὶ τὴν πρὸς ἀλλήλους 

φιλονικίαν. πῶς οὐχ ἄξιον τῶν μὲν παύσασϑαι τὰ δὲ 

κωλῦσαι. εἰδότας ὅτι φιλονικεῖν μέν ἐστιν εὖ πρατ- 

τόντων. γνῶναι δὲ τὰ βέλτιστα τῶν οἵων ἡμῶν; 

ὁρῶμεν γὰρ τοὺς χινδύνους καὶ μεγάλους χαὶ παν- 

ταχόϑεν περιεστηκότας" ἐπίστασϑε δὲ ὅτι ἡ μὲν ἀρχὴ 

2 δὲ add. Ald | πλούτου M, πλούτῳ F T, πλούτων Rs | 
(rómO τῆς Cont | γενήσεσϑαι (vel ἂν γενέσϑαι) Markl: 
γενέσθαι F M T, γίγνεσθαι Dobr 3 ταῦτα μὲν ἔργα Cob 
σοφιστῶν Markl: σοφὰ τῶν ΜΈ corr., σοφῶν τῶν TF pr. 
ἀχρήστων Markl (vel ἐριστικῶν): Δ στῶν FMT | πολλοῦ] 
πόλεως Usener | αὐτῆς] αὐτῶν (μέρη αὐτῆς Hirschig 
4 τῆς μὲν... τὴν δὲ κολοῦσαι Rs Ἰ δὲ xol τὰ F [οἵων ἡμῶν 
scripsi οἵ. Xen. Hell. II 8, 25: αὐτῶν F M T, ἀτυχούντων Markl 
(sine articulo West), ἀτυχῶν Jebb, πονούντων (sine. art.) Dobson, 
ἀγωνιώντων (sine art.) Rad, εὖ νοούντων Sauppe, τἀναντία Dobr, 
κακῶς Cob ὅ ,debebat 7 uiv ἀρχὴ .. τὰ δὲ τῶν 'E.... τῶν 
δὲ χρημάτων“. Dobr 
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» , mM , E »! , " 

τῶν κρατούντων τῆς ϑαλάττης. τῶν δὲ χρημάτων fa- 

σιλεὺς ταμίας. τὰ δὲ τῶν Ἑλλήνων σώματα τῶν δα- 
πανᾶσϑαι δυναμένων. ναῦς δὲ πολλὰς (uiv? αὐτὸς 

κέκτηται. πολλὰς δ᾽ ὁ τύραννος τῆς Σικελίας. ὥστε 

ἄξιον τὸν μὲν πρὸς ἀλλήλους πόλεμον χαταϑέσϑαι. τῇ 

δ᾽ αὐτῇ γνώμῃ χρωμένους τῆς σωτηρίας ἀντέχεσϑαι. 

χαὶ περὶ μὲν τῶν παρεληλυϑότων αἰσχύνεσϑαι. περὶ 

δὲ τῶν μελλόντων ἔσεσϑαι δεδιέναι. χαὶ πρὸς τοὺς 

προγόνους ἁμιλλᾶσϑαι, οἱ τοὺς μὲν βαρβάρους éxot- 

σαν τῆς ἀλλοτρίας ἐπιϑυμοῦντας τῆς σφετέρας αὐτῶν 
στερεῖσϑαι. τοὺς δὲ τυράννους ἐξελάσαντες κοινὴν 

ἅπασι τὴν ἐλευϑερίαν κατέστησαν. ϑαυμάξω δὲ Δα. 

χκεδαιμονίους πάντων μάλιστα. τίνι ποτὲ γνώμῃ χρώ- 

μενον καομένην τὴν Ἑλλάδα περιορῶσιν. ἡγεμόνες 
[4 » e 7 ? 9 M NEN M 42 

ὄντες τῶν Βλλήνων οὐκ ἀδίκως. καὶ διὰ τὴν ἔμφυτον 

ἀρετὴν καὶ διὰ τὴν (vOv) πρὸς τὸν πόλεμον ἐπιστή- 

uxv, μόνοι δὲ οἰκοῦντες ἀπόρϑητοι καὶ ἀτείχιστοι καὶ 

ἀστασίαστοι καὶ ἀήττητοι καὶ τρόποις ἀεὶ τοῖς αὐτοῖς 
, κι e er 2 M 2 , ^ 2 / χρώμενοι" ὧν ἕνεκα ἐλπὶς ἀϑάνατον τὴν ἐλευϑερίαν 

αὐτοὺς κεκτῆσθαι. καὶ ἐν τοῖς παρεληλυϑόσι κινδύνοις 

σωτῆρας γενομένους τῆς Ελλάδος περὶ τῶν μελλόντων 

προορᾶσϑαι. οὐ τοίνυν ὃ ἐπιὼν χαιρὸς τοῦ παρόν.- 

rog βελτίων οὐ γὰρ ἀλλοτρίας δεῖ τὰς τῶν ἀπολωλύ- 

τῶν συμφορὰς νομίξειν ἀλλ᾽ οἰκείας. οὐδ᾽ ἀναμεῖναι. 

μὲν add. Rs αὐτὸς] οὗτος malit Sauppe 6 καὶ πρὸς 
τοὺς zooy. F M: πρὸς om. T | ἁμιλλᾶσϑαι Rad (vel φιλοτι- 
μεῖσϑαι): μιμεῖσθαι FM T (οὐκέτι) ἐπιϑυμ. Hertlein, debebat 
certe AU HE sed cf. [II 6] | ersosticd)«. F*M, στερῆσϑαι 
FT, ἐστερῆσϑαι Ald 7 χρώμενοι Ald: χρωμένους F MTG, 
χρωμένους (oi) prop. Rad | xexovuévqv Dobr | ἀδίκως ἀλλὰ 
διὰ Hirschig | τῶν add. Rs, qui prop. τὴν τῶν περὶ τὸν, 
viv περὶ τὸν West | τρόποις Markl: τόποις FM T | xexr1j- 
ἅγσεσαι Rs 

τὼ Lsras. Ed. maior. 2 
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£og ἂν im αὐτοὺς ἡμᾶς αἱ δυνάμεις ἀμφοτέρων ξλ- 

ϑῶώσιν. ἀλλ᾽ ἕως ἔτι ἔξεστι. τὴν τούτων ὕβοιν κωλῦσαι. 

τίς γὰρ οὐκ ἂν (ἀγανακχτήσειδεν ὁρῶν ἐν τῷ πρὸς 

ἀλλήλους πολέμῳ μεγάλους αὐτοὺς γεγενημένους: ὧν 
9 , 5 €M “, 5 ^ A! ^ - ' 

οὐ μόνον αἰσχρῶν ὄντων ἀλλὰ x«i δεινῶν. τοῖς μὲν 

μεγάλα ἡμαρτηκόσιν ἐξουσία γεγένηται τῶν πεπραγμέ- 

νῶν. τοῖς δὲ Ἕλλησιν οὐδεμία αὐτῶν τιμωρία... .. 

94. 

ΠΕΡῚ TOT ΜῊ ΚΑΤΑΛΥ͂ΣΑΙ ΤῊΝ IIATPION 

IIOAITEIAN ΑΘΗΝΗΣΙ. 

YIIOOEZIZ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ. 

Τοῦ δήμου κατελϑόντος ἐκ Πειραιῶς καὶ ψηφισαμένου 
διαλύσασϑαι πρὸς τοὺς ἐν ἄστει καὶ μηδενὸς τῶν γενο- 
μένων μνησικακεῖν, δέους δὲ ὄντος μὴ πάλιν τὸ πλῆϑος 
εἰς τοὺς εὐπόρους ὑβοίζη τὴν ἀρχαίαν ἐξουσίαν χεκομι- 
σμένον. καὶ πολλῶν ὑπὲρ τούτου γινομένων λόγων. Φορ- 
μίσιός τις τῶν συγκατελθόντων μετὰ τοῦ δήμου γνώμην 
εἰσηγήσατο. τοὺς μὲν φεύγοντας κατιέναι. τὴν δὲ πολι- 
τείαν μὴ πᾶσιν ἀλλὰ τοῖς γῆν ἔχουσι παραδοῦναι, βου- 
λομένων ταῦτα γενέσϑαι καὶ “ακεδαιμονίων. ἔμελλον δὲ 
τοῦ ψηφίσματος τούτου κυρωϑέντος πεντακισχίλιοι σχε- 
δὸν ᾿4“ϑηναίων ἀπελαϑήσεσϑαι τῶν κοινῶν. ἵνα δὴ μὴ 
τοῦτο γένοιτο, γράφει τὸν λόγον τόνδε ὃ “υσίας τῶν 

8 ἂν post ἕως om. T | κωλῦσαι] κολάσαι Dobr 9 &; γα- 
νακτήσειεν ὁρῶν Baiter: ἐνορῶν FMT, ἐντρέποιτο ὁρῶν 
Rs, ἀνιᾶται 0o. Dobson, ἀλγήσειεν óg. P. Müller | ex parte de- 
perdita orationis Harp. s. v. vocem Ἰόνιος laudat. 

XXXIV. M apud Dionys. p. 525 fim. | hypoth. ibidem 
γεγενημένων T | τὸ post πάλιν om. F ἐς F | ἀπόρους F 
τὴν ante γῆν habent F'!MT, del. Baiter. 
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ἐπισήμων wl καὶ πολιτευομένων. Ei uiv οὖν ἐρρήϑη 
, D : , - - 

τότε. ἄδηλον" σύγκειται γοῦν ὡς πρὸς ἀγῶνα ἐπιτηδείως. 

Ὅτε évouífousv, ὦ ᾿4ϑηναῖοι. τὸς γεγενημένας 
συμφορὰς ἱκανὰ μνημεῖα τῇ πόλει καταλελεῖφϑαι. ὥστε 

μηδ’ ἂν τοὺς ἐπιγιγνομένους ἑτέρας πολιτείας ἐπιϑυ- 

usiv, τότε δὴ οὗτοι τοὺς χακῶς πεπονθότας καὶ ἀμ- 

φοτέρων πεπειραμένους ἐξαπατῆσαι ζητοῦσι τοῖς αὐ- 

τοῖς ψηφίσμασιν. οἷσπερ καὶ πρότερον δὶς ἤδη. καὶ 

τούτων μὲν οὐ ϑαυμάζω. ὑμῶν δὲ τῶν ἀκροωμένων. 

ὅτι πάντων ξἑστὲ ἐπιλησμονέστατοι ἢ πάσχειν ἕτοιμό- 

τατον καχῶς ὑπὸ τοιούτων ἀνδρῶν. οἵ τῇ μὲν τύχῃ 

τῶν Πειραιοῖ πραγμάτων μετέσχον, τῇ δὲ γνώμῃ τῶν 

ἐξ ἄστεως. καίτοι τί ἔδει φεύγοντας κατελϑεῖν. εἶ 

χειροτονοῦντες ὑμᾶς αὐτοὺς χκαταδουλώσεσϑε; ἐγὼ μὲν 

οὖν, ὦ ᾿4ϑηναῖοι. (οὔτε οὐσίᾳ» οὔτε γένει ἀπελαυνό- 

μενος, ἀλλ᾽ ἀμφότερα τῶν ἀντιλεγόντων πρότερος Qv, 

ἡγοῦμαι ταύτην μόνην σωτηρίαν εἶναι τῇ πόλει. ἅπα- 

σιν ᾿4ϑηναίοις τῆς πολιτείας μετεῖναι. ἐπεὶ ὅτε καὶ 

τὰ τείχη καὶ τὰς ναῦς x«i [τὰ] χρήματα χαὶ συμμά- 

χους ἐχτησάμεϑα. οὐχ ὕπως ᾿4ϑηναῖόν τινα ἀπώσο- 

μὲν διενοούμεϑα. ἀλλὰ καὶ Εὐβοεῦσιν ἐπιγαμίαν ἔποι- 

1 νομίζομεν Steph | ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, ut ubique, Usener ad 
sigla libri F | δὲς ἤδη. καὶ Dobr: διὸ δὴ καὶ FMT ἃ ὄτι 

j|» Herw | ἐστε Tayl: εἰσὶν F M T | ἢ] οἱ Steph, καὶ Tayl | 
οἵ (T): ὅτι F M Πειραιοῖ Usener: πειραιεῖ F M, πειραιῶς T, ἐκ 
Πειραιῶς Rs | καταδουλώσασϑε ex καταδουλώσϑαι E, καταδου- 
λοῦσϑε!Ῥ 9 οὔτε οὐσίᾳ add. Sauppe cf. XVIII 6, οὔτε ἡλικίᾳ 
Steph, οὔτε πλούτῳ Μανί, οὔτε οὐσίᾳ τῶν κοινῶν vel τῆς πολι- 
τείας Usener | ἐπεὶ καὶ ὅτε Hs | τὰ del. Usener | ἐκεκτήμεϑα Em- 
perius | ὅπως Tur (ὕπως ἵνα Steph) cf. XXXI 17: οὕτως ἵνα 
FMT ϑηναῖόν FM, ἀϑηναίων T, τινα om. pr. F,T | 
ἀπώσομεν Tur: ποιήσωμεν E M(T), ὕπως ἄτιμον A. τινὰ 
ποιήσομεν Jebb, ὕπως τινὰ A9. ἀπώσομεν Rad 

22* 

τῷ 
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οὐύμεϑα᾽ (vOv O2» καὶ τοὺς ὑπάρχοντας πολίτας ἀπελῶ- 
L4 25S » 2 eV Ἁ M E 

μεν; 0Ux, ἐὰν ἔμοιγε πείϑησϑε. οὐδὲ μετὰ τῶν τειχῶν 

καὶ ταῦτα ἡμῶν αὐτῶν περιαιρησόμεϑα. ὁπλίτας πολ- 

λοὺς καὶ ἱππέας καὶ τοξότας. ὧν ὑμεῖς ἀντεχόμενοι 

βεβαίως δημοκρατήσεσϑε. τῶν δὲ ἐχϑρῶν πλέον ἐπι. 

κρατήσετε. ὠφελιμώτεροι δὲ τοῖς συμμάχοις ἔσεσϑε" 

ἐπίστασϑε γὰρ {τὰ iv» ταῖς ἐφ᾽’ ἡμῶν ὀλιγαρχίαις 

γεγενημένα καὶ οὐ τοὺς γῆν χεχτημένους ἔχοντας τὴν 

πόλιν. ἀλλὰ πολλοὺς μὲν αὐτῶν ἀποθανόντας. πολλοὺς 

δ᾽ ἐκ τῆς πόλεως ἐκπεσόντας. οὺς ὁ δῆμος καταγαγὼν 

ὑμῖν μὲν τὴν ὑμετέραν ἀπέδωκεν. αὐτὸς δὲ ταύτης 

οὐκ ἐτόλμησε μετασχεῖν. ὥστ᾽. ἐὰν ἔμοιγε πείϑησϑε. 

οὐ τοὺς εὐεργέτας. xc00 δύνασϑε., τῆς πατρίδος ἀπο- 

στερήσετε. οὐδὲ τοὺς λόγους πιστοτέρους τῶν ἔργων 

οὐδὲ τὰ μέλλοντα τῶν γεγενημένων νομιεῖτε. ἄλλως 

τε χαὶ μεμνημένοι τῶν περὶ τῆς ὀλιγαρχίας μαχομένων. 

ot τῷ μὲν λόγῳ τῷ δήμῳ πολεμοῦσι. τῷ δὲ ἔργῳ τῶν 
ZOUN 4 4 EU D 4 4713 

ὑμετέρων ἐπιϑυμοῦσιν. ἅπερ χτήσονται. ὅταν ὑμᾶς 
3. l4 , , ἐρήμους συμμάχων λάβωσιν. 

Εἶτα τοιούτων ἡμῖν ὑπαρχόντων ἐρωτῶσι τίς 

νῦν δὲ (T): om. FM | ἀπελῶμεν Rs: ἀπολοῦμεν ΕΜΤ 
4 πείϑησϑε Sluter: πιϑώμεϑα F, πειϑώμεϑα M T, πίϑησϑε 
Cob | βεβαιότερον Cob | {τὰ £v»... γεγενημένα Weil: γε- 
γενημέναις F'! M T, γεγενημένας F pr, ἐν add. Rs, καὶ quod 
sequitur del. Tayl, x&v» add. Franz, {πλείστας τῇ πόλει cvu- 
φορὰς £v» vel {πολλὰς συμφορὰς) ταῖς. .. γεγενημένας Usener, 
ταῖς ἐφ᾽ ἡμῶν ὀλιγαρχίαις (ἐκείνους μάλιστα ἐχϑροὺς ) ysysvm- 
μένους Rad, pone γεγενημέναις lacunam ind. Desr | σχόντας 
Cob | καὶ post ἀλλὰ add. F pr., (T) 5 ἀπέδωκεν om. T | 
πίϑησϑε Cob | οὐδὲ τοὺς... νομιεῖτε in mg. add. F* | o? 
ro] malim ὅτι τῷ | ἅπερ κτήσονται Steph: ἀποκτήσον- 
ται F M, ὕπερ κτήσονται T | λάβωσιν T: λάβητε FM 6 τοι- 
οὐύτων Baiter, τοῖς τῶν F M T, τούτων Sluiter | ἡμῖν F: ὑμῖν 
MT ἐρωτῶσι Markl: ἐρῶσι F M T, ἐροῦσι Desr 
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ἔσται σωτηρία τῇ πόλει. εἰ μὴ ποιήσομεν (ἃ) 4ακε- 

δαιμόνιοι κελεύουσιν; ἐγὼ δὲ τούτους εἰπεῖν ἀξιῶ. 

τίς τῷ πλήϑει περιγενήσεται. εἶ ποιήσομεν ἃ ἐκεῖνοι 

προστάττουσιν; εἶ δὲ μή. πολὺ χάλλιον μαχομένοις 

ἀποϑνγσκειν ἢ φανερῶς ἡμῶν αὐτῶν ϑάνατον κχατα- 

ψηφίσασϑαι. ἡγοῦμαι γάρ. ἐὰν μὲν πείσω. ἀμφοτέ- 

Qotg κοινὸν εἶναι {τὸν κίνδυνον" ὁρῶ δὲ καὶ ᾿4ργεί- 

ovo xci Μαντινέας τὴν αὐτὴν ἔχοντας γνώμην τὴν 

αὑτῶν οἰκοῦντας. τοὺς μὲν ὁμόρους ὄντας “ακεδαι- 

μονίοις, τοὺς δὲ ἐγγὺς οἰχοῦντας. xci τοὺς μὲν οὐδὲν 

ἡμῶν πλείρυς, τοὺς δὲ οὐδὲ τρισχιλίους ὄντας. ἴσασι 

γὰρ (ἐκεῖνοι ὅτι. x&v πολλάκις εἰς τὴν τούτων ἐμ- 

βάλλωσι. πολλάκις αὐτοῖς ἀπαντήσονται ὕπλα λαβόντες. 
e , Y 3 » ς - * JEN y 

ὥστε οὐ χαλὸς αὐτοῖς ὁ χίνδυνος δοκεῖ sivat, ξὰν μὲν 

νικήσωσι, τούτους (uy» χκαταδουλώσασϑ'αί γε. ἐὰν δὲ 
e - » 3 ' ^ C , 2 M 2 ἡττηϑῶσι. σφᾶς αὐτοὺς τῶν ὑπαρχόντων ἀγαϑῶν ἀπο- 

στερῆσαι. ὅσῳ δ᾽ ἂν ἄμεινον πράττωσι. τοσούτῳ (ἧτ- 

ποιήσωμεν M | (ἃ) “ακεδαιμόνιοι Steph: Ζακεδαι- 
μονίοις ΜΤ' | τούτους M: τούτοις FT | τίς (sc. σω- 
τηρία) ἘΜ, τὸ T | περιγενέσθαι FM | ποιήσωμεν B ποιή- 
σαιμὲεν T | μὴ ζἔξουσιν» Blass | μαχομένοις Usener: μαχό- 
μενοι F M, μαχομένους d | ἢ E set ELM S καταφηφίσασϑαι 
Ald: καταψηφίσεσϑε F M, καταψηφίσεσϑαι T 4 μὲν πείσω 
Usener: μὲν πείϑω F MT, μὴ πείϑω Steph, πεισϑῶμεν Markl, μὴ 
πειϑώμεϑα sc. VOS Scheibe | ἀμφοτέροις sc. et plebi 
et optimatibus | εἶναι κοινὸν F corr. | τὸν add. Scheibe | pone 
κίνδυνον lacunam indicavit Usener | 0$ καὶ F M, δὲ (T) | τὴν 
αὐτὴν... γνώμην om. pr. F, T | τὴν αὑτῶν οἰκοῦντας om. 
M, ἀδεῶς addere malit Desr, sed idem inest in verbis τὴν 
αὐτὴν... γνώμην | τοὺς δὲ... οἰκοῦντας om. T | ἡμῶν 
T): ὑμῶν ΕΜ 8 ἐκεῖνοι addidi, οἱ Δακεδαιμόνιοι add. 
Usener, et articulo omisso Desr | ἐμβάλλωσι T: ἐμβάλωσι FM | 
τὰ ὕπλα Halb | καλὸς Ald: καλῶς F M T | ὁ κίνδυνος αὐτοῖς 
T | μὴ addidi, o? add. Rs, οὐδὲ Usener, quod pugnat cum voce 
ye | καταδουλώσασθαι Sylburg : χαταδουλώσεσϑαι FM T | 
ἧττον add. Rs, in M spatium vacuum 

-1 



542 ATXIOT ΠΕΡῚ THX IIOAITEIAX Or. 34. 
p. 532/83. 

9 rov» ἐπιϑυμοῦσι κινδυνεύειν. εἴχοιιεν δέ, ὦ ᾿4ϑηναῖοι. 

10 

11 

vite - Vis eo D ΄ er τ [3 ΄ M 
καὶ ἡμεῖς ταύτην τὴν γνώμην. orc τῶν EAAwvov ἤρχο- 

NOS τι n ἊΣ 
μὲν. καὶ ἐδοκοῦμεν καλῶς βουλεύεσϑαι περιορῶντες 

μὲν τὴν χώραν τεμνομένην. οὐ νομίζοντες δὲ χρῆναι 

περὶ αὐτῆς διαμάχεσθαι" ἄξιον γὰρ ἣν ὀλίγων ἀμε- 

λοῦντας πολλῶν ἀγαϑῶν φείσασϑαι. νῦν δέ, ἐπεὶ 

ἐχείνων μὲν ἁπάντων μάχῃ ἐστερήμεϑα. ἡ δὲ πατρὶς 
ἡμῖν λέλειπται. ἴσμεν ὅτι ὁ κίνδυνος οὗτος μόνος ἔχει 

lj 9 , - , 3 hj ' ^ ? 

τὰς ἐλπίδας τῆς σωτηρίας. ἀλλὰ γὰρ χρὴ ἀναμνη- 

σϑέντας ὅτι ἤδη καὶ ἑτέροις ἀδικουμένοις βοηϑήσαντες 

ὃν τῇ ἀλλοτρίᾳ πολλὰ τρόπαια τῶν πολεμίων ἐστή- 
x 3 ' N m ΄ " ec E σαμεν, ἄνδρας ἀγαϑοὺς περὶ τῆς πατρίδος xci ἡμῶν 

αὐτῶν γίγνεσθαι. πιστεύοντας μὲν τοῖς ϑεοῖς καὶ 

ἐλπίζοντας ἐπὶ τὸ δίκαιον μετὰ τῶν ἀδικουμένων 

ἔσεσϑαι. δεινὸν γὰρ ἂν εἴη. ὦ ᾿4ϑηναῖοι. si, ὅτε μὲν 
9 , 3 ΄ Y 7 er , 
ἐφεύγομεν. ἐμαχόμεϑα “ακεδαιμονίοις. ἵνα κατέλθωμεν 

[x4 ^ , κατελθόντες δὲ φευξόμεθα. ἵνα μὴ μαχώμεϑα. οὐκ 

ovv αἰσχὸν εἰ sig τοῦτο καχίας ἥξομεν. ὥστε οἱ μὲν 

πρόγονοι καὶ ὑπὲρ τῆς τῶν ἄλλων ἐλευϑερέας διεκιν.- 

δύνευον. ὑμεῖς δὲ οὐδὲ ὑπὲρ τῆς ὑμετέρας αὐτῶν 

τολμᾶτε πολεμεῖν: .. 

9 ὦ ἄνδρες T | {μιᾷ μάχῃ Rs | ἡμῖν M: ἡμῶν F T, ἡμῖν 
{μόνη Rs 10 ἡμῶν T: ὑμῶν F M καὶ ἐλπίξοντας ἐπὶ 
corrupta: ἐπὶ del Tayl, fort. ἀεὶ, ἐλπίζοντας δὲ Scheibe, καὶ 
ἐλπ. ἔτι Sluiter, κατελπίξζοντας δ᾽ ἔτι West, καὶ ἐλπ. . . . ἐπεὶ 
τὸ .. ἔσται Usener, μὲν τῷ δικαίῳ, ἐλπίξοντας δὲ καὶ τοὺς 
ϑεοὺς μετὰ Dlass 11 cf. Arist. rhet. II 23 p. 1990} 15.] 
pone ἐλευϑερίας add. Ελλήνων T 



AIILOZIIAZMATA. 

I ΠΡΟΣ AIZXINHN TON Z9 KPATIKON XPEQ9X. (87 Bl) 

Τίς γὰρ ἤλπισεν (&v» Δἰσχίνην τὸν Σωκρατικὸν τοι- 
- - M , c - e oUrov γεγενῆσϑαι τοὺς τρόπους. Omoióv φησι “υσίας ὃ 

δήτωρ ἐν τοῖς τῶν συμβολαίων λόγοις: ἀλλ᾽ ὅ γε ῥήτωρ ς μβολαίων λόγοις; . .. ἁ γε 
, 2 E) , , e Lis ᾿ 2 

"Lvgiac ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ dopo οὑτωσί" πρὺς Ayr 

νην τὸν Σωκρατικὸν χρέως — ἀπομνημονεύσω δ᾽ ἐγώ. εἰ 
χαὶ πολλά ἐστι τὰ λεχϑέντα. διὰ τὸν βρένϑον ὑμῶν τὸν 
z0Àóv, ὦ φιλόσοφοι — ἄρχεται δ᾽ οὕτως ὃ δήτωρ᾽ 

ines Jl. fee 

l. Οὐκ ἄν zov ὠήϑην, (ὦ ἄνδρες δικασταί, Ai- 

σχίνην τολμῆσαι οὕτως αἰσχρὰν δίχην δικάσασϑαι. 

νομέξω δ᾽ οὐκ ἂν ῥᾳδίως αὐτὸν ἑτέραν ταύτης Gvxo- 
N , lc - (3 , 3: x Y N 

φαντωδεστέραν ἐξευρεῖν. Οὗτος γάρ. ὦ ἄνδρες δικα- 

σταί, ὀφείλων ἀργύριον ἐπὶ τρισὶ δραχμαῖς Σωσινόμῳ 

τῷ τραπεζίτῃ xci ᾿Δριστογείτονι προσελθὼν πρὸς ἐμὲ 
ἐδεῖτο μὴ περιιδεῖν αὑτὸν διὰ τοὺς τόχους ἐχ τῶν ὄντων 

ἐχπεσόντα. .«.«κατασκευάξομαι δ᾽ “ ἔφη ..τέχνην μυρεψικήν" 
, - SN NP, M LÀ NEL 2 » 2.02 ᾿ - 

ἀφορμῆς δὲ δέομαι. καὶ οἴσω δέ σοι ἐννέ᾽ ὀβολοὺς τῆς 
» ΄ ςς MO 3c πῶσ 3 - E , 

μνᾶς τόκους.“ πεισϑεὶς δ᾽ ὑπ᾽ αὐτοῦ τοιαῦτα AÉyov- 

Tit. apud Athenaeum. Harp: ἐν τῷ πρὸς Aic. τὸν X. Diog. 
Laert. Π 63: περὶ συκοφαντίας falso. 

I ἂν add. Kaibel fr. 1. 1 ὦ add. Nowack | vouí£o δ᾽ 
Sauppe: vouí£ov Marcianus A 2 x«i ante οἴσω del. Scheibe, 
qui item prop. καταϑήσω δέ coll. Plat. Leg. IX 9214 

1 
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τος χαὶ ἅμα οἰόμενος τοῦτον [ 4ἰσχίνην] Σωκράτους 

γεγονότα μαϑητὴν xci περὶ δικαιοσύνης καὶ ἀρετῆς 

πολλοὺς καὶ σεμνοὺς λέγοντα λόγους οὐκ ἄν ποτε 
, - , N Ll [ud e [2 M ἐπιχειρῆσαι οὐδὲ τολμῆσαι ἅπερ οἱ πονηρότατοι καὶ 

ἀδικώτατοι ἄνϑρωποι ἐπιχειροῦσι πράττειν. 

Καὶ μετὰ ταῦτα πάλιν χαταδρομὴν αὐτοῦ ποιησάμενος 
ὡς ἐδανείσατο. ὡς οὔτε τόχους οὔτε τἀρχαῖον ἀπεδίδου. 
καὶ ὅτι ὑπερήμερος ἐγένετο γνώμῃ δικαστηρίου ἐρήμην 
καταδικασϑείς, καὶ ὡς ἠνεχυράσϑη οἰκέτης αὐτοῦ στιγ- 

ματίας. καὶ πολλὰ ἄλλα κατειπὼν αὐτοῦ ἐπιλέγει ταῦτα" 

᾿“λλὰ γάρ. ὦ ἄνδρες δικασταί. οὐκ εἰς ἐμὲ μόνον τοι- 
-»" , 9 9 ^ M , ' M [uA ^ 

οὗτός ἔστιν. ἀλλὰ χαὶ εἰς τοὺς ἄλλους ἅπαντας τοὺς 

μὲν χάπηλοι οἱ ἐγγὺς οἷ- 
D 

e , €- , 3 

αὐτῷ κεχρημένους. οὐχ οἱ 

κοῦντες, παρ᾽ ὧν προδόσεις λαμβάνων οὐκ ἀποδίδωσι. 

δικάζονται αὐτῷ συγκλείσαντες τὰ καπηλεῖα, οἱ δὲ γεί- 
[uA e , , - Ν , er 2:203. , 

τονὲς οὕτως ὑπ᾽ αὐτοῦ δεινὰ πάσχουσιν ὥστ᾽ ἐχλιπόν- 

. τὲς τὰς αὑτῶν οἴκίας ἑτέρας πόρρω μισϑοῦνται; ὕσους 

δ᾽ ἐράνους συνείλεχται. τὰς μὲν ὑπολοίπους φορὰς 

οὐ χατατίϑησιν, ἀλλὰ περὶ τοῦτον τὸν χάπηλον ὡς περὶ 

στήλην διαφϑείρονται. τοσοῦτοι δὲ ἐπὶ τὴν οἰχίαν 

ἅμα τῇ ἡμέρᾳ ἀπαιτήσοντες τὰ ὀφειλόμενα ἔρχονται. 
e, 2 ' / 22093272. hy 3 M e ὥστε οἴεσϑαι τοὺς παριόντας ἐπ᾽ ἐκφορὰν αὐτοὺς ἥκειν 

, M [4 3 e , » » , τούτου τεϑνεῶτος. οὕτω δ᾽ oi ἐν τῷ Πειραιεῖ διέ. 

Αἰσχίνην del. Kaibel, τουτονὶ Ai. Scheibe | γεγονότα 
Bauppe: γεγονέναι À | ὡς δανεισάμενος οὔτε Kaibel ὃ πορρω- 
τέρω malt Kaibel 4 post τὰς μὲν lacunam statuit Sauppe: 
symbolas ceterorum eranistarum surripit et perdit, suas ipse 

"non pendit; post φορὰς lacunam Kaibel indicat, quam Lipsius 
Leipz. Stud. XVI42 supplet: die rückstündigen Beitrüge treibt 
er ein, führt aber von den eingezogenen Geldern nichts ab, 
sed cf. due in Athen. V 4 | {πᾶσαιν διαφϑείρον ται malit 
Kaibel | ἅμα ἡμέρᾳ Laur. E | τούτου] τοῦ 
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κεινται. ὥστε πολὺ ἀσφαλέστερον εἶναι δοκεῖν εἰς τὸν 

᾿δρίαν πλεῖν ἢ τούτῳ συμβάλλειν" πολὺ γὰρ μᾶλλον 
f^ Ei e -A 3 ^ κι ς M 
ἃ ἂν δανείσηται αὑτοῦ νομίζει εἶναι ἢ ἃ ὁὃὁ πατὴρ 

5 » , 2 ^ A 3 M , , , 

αὐτῷ κατελιπεν. ἀλλὰ γὰρ οὐ τὴν οὐσίαν χξχτηται 

“Ἑρμαίου τοῦ μυροπώλου. τὴν γυναῖκα διαφϑείρας ἕβ- 

δομήχοντα ἔτη γεγονυῖαν; ἧς ἐρᾶν προσποιησάμενος 
er , e N ' M SR N M 

οὕτω διέϑηκεν. ὥστε τὸν uiv ἄνδρα αὐτῆς καὶ τοὺς 

ὑοὺς πτωχοὺς ἐποίησεν. αὑτὸν δὲ ἀντὶ χαπήλου μυρο- 

πώλην ἀπέδειξεν. οὕτως ἐρωτιχῶς τὸ χόριον μετεχει- 

oífero, τῆς ἡλικίας αὐτῆς ἀπολαύων. ἧς ῥᾶον τοὺς 
ὀδόντας ἀριϑμῆσαι [ὅσῳ ἐλάττους ἧσαν] ἢ τῆς χειρὸς 

τοὺς δαχτύλους. Καί μοι ἀνάβητε τούτων μάρτυρες. 

Qt 

(MAPTTPEX.) 

Ὁ μὲν oov βίος τοῦ σοφιστοῦ τοιοῦτος. Athen. XIII 
po6ll: D. 

Laudatur apud Harp. s. v. “σπασία. ἄστικτον χωρίον. 
καταπλήξ. Oratio habita post Socratis mortem. Contra 
Welekerum, qui a Lysia alienam putabat op. I 412, dis- 
putaverunt Sauppe or. II 170, Blass Att. Ber. I? 630. 

IL KAT' AIZSXINOT IIEPI ΤῊΣ AHMETZEQ9», ΤῸΝ 

ἈΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ XPHMATQN. (11.) 

2. ᾿ΕἘπειδὴ τοίνυν τοὺς Χύτρους ὃ “]Ίημάρατος ἑάλω 5 

προδιδούς. Harp. v. Χύτροι cf. or. XIX 8. 

II. ΠΡΟΣ AIZXINHN BAABHX. (102.) 

3. Οὗτος ἐμοὶ βλάβης δεδίχασται. Bekk. Aneed. 6 
p. 132, 23. 

9 συμβαλεῖν E | ὕσῳ (ὅσου libr.) ἐλ. re. del. Casaub. cf. 
Demetr. περὶ éounv. $ 128 et 262, Phot. lex. 483,21, Suid. s. 
ῥᾷόν vic | MAPTTPEX add. Sauppe 
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IV. ΠΡῸΣ ΑΛΕΞΙΔΗΜΟΝ, 

εἰ γνήσιος. (101.) 
Harp. δατεῖσϑαι. 

V. ΠΡῸΣ AAKIBIAAHN ΠΕΡῚ ΟἸΚΙΑΣ, 

εἰ γνήσιος. (95.) 

4. ᾿Εχπλεύσαντες γὰρ κοινῇ ᾿Δξίοχος καὶ ᾿Δ4λκιβιά- 

Ong εἰς “Ελλήσποντον ἔγημαν ἐν ᾿Αβύδῳ δύο ὄντε Με- 

δοντίδα τὴν ᾿Αβυδηνὴν καὶ συνῳχείτην. ἔπειτα αὖ- 

τοῖν γίγνεται ϑυγάτηρ. ἣν οὐκ ἔφαντο δύνασϑαι 

γνῶναι ὁποτέρου εἴη. ἐπεὶ δὲ ἣν ἀνδρὸς ὡραία, συνε- 

κοιμῶντο καὶ ταύτῃ. xci εἰ μὲν χρῷτο καὶ ἔχοι ᾿“λκιβιά- 

δης, ᾿Δξιόχου ἔἕφασχεν εἶναι ϑυγατέρα, εἰ δὲ ᾿Δξίοχος, 

τ χιβιάδου. Athen. XII p. 534 F, cf. XIII p. 574 D. 
Harp. v. “Ζευκὴ ἀκτή, ναυτοδίκαι, παρακαταβολή. 

ὅ. Οἶμαι τοίνυν χαὶ ἐχεῖνο ὑμᾶς αἰσθάνεσθαι. ὅτι 

᾿Δρχεβιάδης οὐκ ἄλλο τι ξζήτει χομίσασϑαι. ἀλλὰ τῶν 

ἐμῶν ἠμφεσβήτει. Suid. v. αἰσϑέσϑαι, quod fragmentum 
a Tayloro rectius ad orationem contra Archebiadem refer- 
tur, cf. n. 16a. Atque quae Athen. IX 408 C affert, ad 
[And.] IV 29 pertinent. 

V*. ΠΡῸΣ AAKIBIAAHN TXTEPOX. (96.) 

Da. "Eggs sig ὕλεϑρόν vs xol "4fvOov: ὡς ἀπει- 

ρηχκὼς ἤδη σοι τυγχάνω λοιδορούμενος. Μέξεις Πατμ. 

Bullocorr. 1161]. I: 153: 

VI. IIPOZ AAKIBION. (121.) 

6. Καίτοι ei ἀπεδεδώχει τῷ Κτησιχλεῖ τὰς ν΄ παλαιᾶς, 

ὥσπερ οὗτός φησιν. Phot.lex.p. 370, 26. Suid. v. παλαιόν. 

V. fr. 4. Μεδοντιάδα libr. corr. ex XIII 574 D. 
VL λκύβιον Suidae lib. C, ALxigiótov B E, Aoyiftov Va- 

lesius ad Harp. p. 351 fr. 6. ἀποδεδώκει Phot. cf. Meister- 
hans Gramm.? 135 | τὰς om. Suidae libri praeter € 



—— w-————— 

AIIOXIIAXMATA 941 

Hoe fragmentum a Fabricio (bibl. ed. Harl. II 762) et 
Scheibio ad orationem contra Alcibiadem refertur. 

VII. ΠΕΡῚ TON ANAKAATIITHPI9N, 

εἰ γνήσιος. (94.) 
E) 

Ἤδη δέ τινα καὶ παρὰ βδήτορσιν εἴρηται ϑετικὰ κεφά- 14 
Acte καὶ δὴ καὶ ὅλοι λόγοι νομίζοιντ᾽ ἂν σχεδὸν εἶναι 
ϑέσεως. ὡς 0 τε περὶ τῶν ἀνακαλυπτηρίων. ἐπιγραφόμενος 
“Πυσίου καὶ ὃ περὶ τῆς ἀμβλώσεως" ἐν μὲν “γὰρ ϑατέρῳ 
ξητεῖται. εἰ τὰ δοϑέντα ἀνακαλυπτήρια γυναικὶ γαμουμένῃ 
βε βαίως ἔχειν αὐτὴν δε . . . . “Ζ7υσίου μὲν οὔ φασιν 
εἶναι τούτους τοὺς λόγους, ὅμως δὲ οὐκ ἀχάριστον τοῖς 
νέοις γυμνασίας ἕνεκα καὶ τούτοις ἐντυγχάνειν. "Theon 

progymmn. c. 2, I 165 W. cf. Harp. v. ἀνακαλυπτήρια. 

VII. ΠΡῸΣ ANAOKIAHN AIIOXTAXIOT, 

εἰ γνήσιος. (117.) 

1. Οὔτε τιμῆς τεταγμένης πωλοῦσιν. ἀλλ᾽ ὡς ἂν 15 

δύναιντο πλειστηριάσαντες πλείστου ἀπέδοντο.  Pol- 

lux VII 14, qui Isaeum auctorem fuisse tradit, id quod 

correctum est ex Harp. v. πλειστηριάσαντες et ἐπίγειον. 

IX. ΚΑΤ᾽ ANAPOTI9NOX. (127. 

Harp. v. Xoecyyiov et ᾿Δρχιδάμιος πόλεμος. 

X. ΚΑΤᾺ ANTIT'ENOT3X AMBAQOXZEQO, 

εἰ γνήσιος. (31.) 

8. Σικέψασϑε δὲ χαὶ ὡς Avvvy£vug πεποίηκεν οὑτοσί" 19 

γραψάμενος τὴν μητέρα ἡμῶν ἀξιοῖ λαβεῖν τὴν ἀδελ- 

VIL βεβαίως cum marg. Victorii Walz: βιαίως ceteri. 
VII fr. T. δύναιντο Scheibe: δύνωνται libr. Bekk. 
X. fr. 8. οὑτοσί Scheibe: οὗτος. post ovrog distinxit 

Sauppe, erat πεποίηκεν" οὗτος γραψ. 



τῷ 

348 ATXIOT 

φὴν καὶ ἀγωνίσασθαι μέν, ἵνα μὴ ἀποτείσῃ τὰς χιλίας 
M , f^ - 5 27 X , , , 

δοαχμάς. ἃς δεῖ ἀποτίνειν ἐάν τις μὴ ἐπεξέλϑῃ γραψά- 

ucvog. lex. rhet. Cantabr. p. 669, 20. Dobr. v. ἐπιτίμιον. 

ἐν ϑατέρῳ δὲ (sc. τῷ “υσίου περὶ τῆς ἀμβλώσεως λό- 
γῳ ζητεῖται) εἰ τὸ ἔτι ἐγκυούμενον ἄνθρωπός ἐστι καὶ εἰ 
ἀνεύϑυνα τὰ τῶν ἀμβλώσεων ταῖς γυναιξί. "Theon pro- 
gymm. c. 2, 1 166 W. ἐνταῦϑα μέντοι δεῖ τὸν μελετῶντα 
τοῖς ἐπισταμένοις ἀνατιϑέναι τὰς αἰτίας. ὡς καὶ ὃ “υσίας 
ἐν τῷ περὶ ἀμβλώσεως. κρίνων φόνου τὸν αἴτιον. βιάζεται 
Ὁ M , ^ ζῷον τὸ βοέφος ἀποδεικνύναι καὶ πανταχοῦ φησιν. 

88. ὥσπερ οἱ ἰατροὶ χαὶ αἱ μαῖαι ἀπεφήναντο. 

proleg. τῶν στάσεων VII 1, 16 W. 

καὶ ἰατρικοῦ μὲν ξητήματος παράδειγμα. ὃ καὶ μεμε- 
λέτηται. τῷ UE εἰ ὃ ποιήσας ἐξαμβλῶσαι γυναῖκα 
φόνον ἐποίησεν" δεῖ γὰρ γνῶναι πρῶτον. εἰ ἔζη πρὶν ÉTEy- 

ϑη ὕπερ φυσικῶν xol ἰατρικῶν ἐστι. Sopater ad Her- 
mog. V 3 W. 

Laudatur apud Harp. v. ὑπόλογον. ἀμφιδρόμια, ϑεμι- 
στεύειν cf. Poll. Π 7. Harp. v. ἀμβλωϑρίδιον. Declama- 
tionem fuisse Theon dicit. 

[X*. ΠΕΡῚ ΤῊΣ ANTIAOXEQ7.] 

Laudatur apud Harp. v. ᾿Ἐννεάκρουνον, quem loeum 
ad Isocr. XV 287 spectare Orell vidit. 

XI. ΠΕΡῚ ΤῊΣ ΑΝΤΙΦΩ͂ΝΤΟΣ OTTATPOX. (75.) 

c D «C -" 4 * - 9 j ? - Οἱ δ᾽ ὑπὸ τῶν λ΄ ἀνηρῆσϑαι αὐτὸν (SC. ἀντιφῶντα 
“ , -" - ? 

oratorem) ἱστοροῦσιν, ὥσπερ “υσίας iv τῷ ὑπὲρ τῆς ᾿ἄντι- 
φῶντος ϑυγατρὸς λόγω" ἐγένετο γὰρ αὐτῷ ϑυγάτριον, οὗ 

2 - , P] 

Κάἀλλαισχρος ἐπεδικάσατο. ὅτι δ᾽ ὑπὸ τῶν λ΄ ἀπέϑανεν 
» - * , ? - ΄ - ? E b) ? 

ἱστορεῖ καὶ Θεόπομπος tv τῇ τε τῶν Φιλιππικῶν. ἀλλ 

μέληται liber | ἐξαμ- D 
fr. 85. μεμελέτηται Hoelscher: μὲ 

βλῶσαι Walz: ἐξαμβλῶναι liber. 
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οὗτός y ἂν εἴη ἕτερος, “υσωνίδου πατρός, (ov) καὶ Koa- 
τῖνος ἐν Πυτίνῃ (ὡς οὐ πονηροῦ μνημονεύει. Vitae X 
orat. p. 833 A. Antphontem illum a triginta viris inter- 
fectum de patria bene meritum esse, Xenophon ostendit 
ΠῚ 2M- 35459*- (fort. ——: EXVIE) 

ΧΙ KATA AIIOAAOAQOPOT. (128.) 

Harp. v. πρύπεμπτα. 

XII. ΠΡΟΣ APEXZANAPON. (129.) 

9. Νῦν δὲ πρὸς τοὺς ἐχλογέας τοῦ φόρου ἅπαντα : 

ἀπογραφόμεϑα. Harp. v. ἐχλογεῖς, quod fragmentum 
Blass, Att. Ber. I? 372 ad Antiphontis Samothracicam 
pertinere arbitratur. Laudatur apud Harp. v. ἀπαρτι- 
λογία. 

XIV. KAT' APIZTAT'OPOY ENAELTIZEO, 

εἰ γνήσιος. (52.) 

Harp. v. ἁμωσγέπως. 

XV. ΠΡῸΣ ΤῊΝ APIZTOAHMOT IPA?HN AIAMAPTTPIA, 

εἰ γνήσιος.  (114.) 
9 ΄ 2 » 9 , , 

Harp. v. ἀνάκρισις. ἀνϑήνη. ἀποστασίου. διαμαρτυρία. 

XVI. IIPOX APIZTOKPATHN IIEPI ETT'THX EPANOT, 

εἰ γνήσιος. (88.) 

Harp. v. ἐρανίζοντες. NS 

XVII. ΚΑΤᾺ APIZT9NOX ἈΡΓΊΑΣ. (47.) 

10. «Ἱυσίας ἐν τῷ κατὰ ᾿Δρίστωνός φησιν, ὅτι 4ράκων 

ἣν ὃ ϑεὶς τὸν νόμον. αὖϑις δὲ καὶ Σόλων ἐχρήσατο, ϑά- 

ΧΙ. γ᾽ ἂν εἴη ἕτερος Taylor: τὲ ἂν ἡμέτερος libr. | 4v- 
σωνίδου EH: Πυσωδωνίδου libri cet. “υσιδωνίδου vulg., 
Μειδωνίδου Keil | οὗ add. Sauppe, post Taylorum, qui o? 
Ko. prop. | ὡς o? Meier, (og Tayl): οὐ libr. 

τῷ -1 
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νατον οὐχ ὁρίσας ὥσπερ ἐκεῖνος. ἀλλ᾽ ἀτιμίαν. ἐάν τις ἁλῷ 
τρίς, ἐὰν δ᾽ ἅπαξ, ξημιοῦσϑαι δραχμὰς ἕκατόν. lex. rhet. 
Cantabr. p. 665,19. v. ἀργίας δίκη" 

XVIII. ΠΡῸΣ APMOAION IIEPI ISIKPATOTX AQ9PESN, 

εἶ γνήσιος. 

11. Εἴ. πρὶν ποιῆσαι. ἠξίουν τῆς εἰκόνος τυχεῖν 

ἐὰν ποιήσω. ἔδοτε ἄν" ποιήσαντι δ᾽ Go οὐ δώσετε; 

μὴ τοίνυν μέλλοντες μὲν ὑπισχνεῖσϑε. παϑόντες Ó 

ἀφαιρεῖσϑε. Arist. rhetor. II 23 p. 1891} 98. Dionys. 
Hab VI p. 739 R. 

12. Kei γὰρ '"Aouoóío xci IDIOT οὐδὲν 

πρότερον ὑπῆρχε γενναῖον πρὶν γενναῖόν τι πρᾶξαι. 
.... τὰ γοῦν ἔργα συγγενέστερά ἔστι τὰ ἐμὰ τοῖς 

“ρμοδίου x«l ᾿Ζριστογείτονος ἢ τὰ σά. Aristot. ibid. 
p. 183984 15, cf. I 7 p. 1364a 28 et 9 p. 1367b 17. 

18. Ei ἕπτὰ ὑμῖν ἦσαν τοιοῦτοι στρατηγοὶ οἷος 

ἐγώ. ἀοίκητος ἂν ἦν ἡ Δ4αχεδαίμων. Aristid. or. XLIX 
p. 518 Dind. 

13a. Καὶ μνησϑεὶς “Ἁρμοδίου καὶ ᾿Δφιστογείτονος οὖς 
᾿᾿ϑηναῖοι πρώτους ἁπάντων τῶν εὐεργετῶν ἣγον. ἢ παρα- 
λαβεῖν ἂν αὐτούς φησιν ἢ ὑπ᾽ ἐκείνων παραχληϑῆναι. εἰ 
xor ἐχείνους ἐγένετο.  Aristid. ib. 

14. Ὑμεῖς uiv οἴεσϑε. ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι. {τὰν 
3 ς E - , , ' S. 4 5 

παρ᾽ ὑμῶν ταῦτά μοι γράμματα xci τὴν στήλην sue 
΄ 3 4 , - τι σεμνόν. ἐμοὶ δὲ στήλη οὐρανομήχης ἕστηκεν ἐν τῇ 

Πελοποννήσῳ μαρτυροῦσα τὴν ἀρετήν. — Aristid. ib. 

ΠΧ fr τρίς. ἐὰν Dobr: rico ἂν liber, τρὶς ἁλῷ τις 
Houtsma | P Houtsma, sed cf. 671, 11 v. κακηγορίας δίκη 

XVIII Titulum Ulpianus. servavit 1. 1. (ῶστε xcL τινα τῶν 
ἀφ᾽ Ἁρμοδίου δικάσασϑαι τῷ ᾿Ιφικράτει περὶ τῶν δωρεῶν). 

fr. 11. ποιήση et ὑπισχνεῖσϑαι et ἀφαιρεῖσθαι ASIpre3 corr, 
man rec. fr. 14. τὰ add. Scheibe | τὴν {ἐμὴν ἀρετὴν 
malit Scheibe. 
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15. Τὸ uiv ἐμὸν ἀπ᾿ ἐμοῦ γένος ἄρχεται. τὸ δὲ 

σὸν ἐν σοὶ παύεται. Plut. apophthegm. p. 187 B (cf. 

Arsenius viol. p. 308 Io. Stobaeus floril. 86, 15. Ulpianus 
ad Demosth. Mid. 8 62 p. 19 sq. ed. Meier. sic habet idem 
fragm.: τὸ μὲν ἐμὸν γένος ἀπ᾿ ἐμοῦ τὴν ἀρχὴν τοῦ 
γνωρίζεσϑαι λαμβάνει. τὸ δὲ σὸν μέχρι σοῦ τὴν δόξαν 
ἔστησεν.) 

Orationem habitam anno 371 Dionysius Hal. V 477 
falso Lysiae tribui existimat, Aristides in medio relinquit 
1. L (στέϑει uiv εἰ βούλει “υσίου τὸν λόγον εἶναι, τίϑει 
δ᾽ ᾿Ιφικράτους). Paulus Germenus Lysiae nomen defendit 
Suidas s. v. Il. I. cf. vitae X orat. p. 836 D. 

XIX. ΠΡῸΣ APXEBIAAHN. (89.) 

16. ᾿Επειδὴ τάχιστα ἔλαχέ uot ταύτην τὴν δίκην i i i t 

Ἀρχεβιάδης. ὦ ἀνδρες δικασταί, προσῆλθον αὐτῷ AE- 

γῶν ὅτι νέος καὶ ἄπειρος εἴην πραγμάτων χαὶ οὐδὲν 

δεόμενος εἰσιέναι εἰς δικαστήριον" ..«ἐγὼ οὖν σὲ ἀξιῶ 

ui εὕρημα ἡγεῖσϑαι τὴν ἡλικίαν τὴν ἐμήν, ἀλλὰ παρα- D f e vs 1 : 1j i ! e LAC a SY 

λαβόντα τοὺς ἐμοὺς φίλους x«i τοὺς σαυτοῦ διηγή- 
M M , rr canh - PS Le 

δασϑαι περὶ τοῦ χρέως ὅϑεν γεγένηται. χἂν δόξῃς 

ἀληϑῆ λέ TT, ἡδέν σοι δεή γμά ζληϑῆ λέγειν ἐχείνοις. οὐδέν σοι δεήσει πραγμάτων. 

ἀλλὰ λαβὼν ἄπει τὰ σαυτοῦ. δίχαιος δὲ εἶ μηδὲν 

παραλιπεῖν. ἀλλ᾽ εἰπεῖν ἅπαντα, ἐπειδὴ νεώτερός εἶμι 

τοῦ συμβολαίου. ἵνα ἀχούσαντες περὶ ὧν οὐχ ἴσμεν 

βουλευσώμεϑα περὶ ὧν σὺ λέγεις. ἐάν πῶς φανερὸν 

γένηται. πότερον ἀδίχως τῶν ἑμῶν ἐφίεσαι ἢ δικαίως 

XIX. fr. 16. 1 εἴην Franz: ἦν libr. εὕρεμα libr. | χρέους 
libr. | δόξης Sauppe: δοκῇς hic libri, p. 605,2 δόξης | 
ἄπει Rs: ἐπὶ Ἰ1ῦγ., ἀλλ᾽ ἄπει λαβὼν ἐπὶ Sauppe 2 sí 
Rs: εἶμι libr. | συμβολαίου Emperius: συμβουλεύειν libr. 

48 
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τὰ σαυτοῦ ξητεῖς κομίσασθαι.“ ταῦτ᾽ ἐμοῦ προχαλου- 

μένου οὐδεπώποτ᾽ ἠϑέλησε συνελϑεῖν οὐδὲ λόγον περὶ 
ὧν ἐνεκάλει ποιήσασϑαι. οὐδὲ δίαιταν ἐπιτρέψαι. ἕως 
ὑμεῖς τὸν νόμον τὸν περὶ τῶν διαιτητῶν ἔϑεσϑε. 
Dionys. Hal. de Isaeo V p. 601 coll. p. 604 R. 

45 16a. οἶμαι τοίνυν xci ἐκεῖνο ὑμᾶς αἰσϑάνεσϑαι. 

ὅτι ᾿Δρχεβιάδης οὐκ ἄλλο τι ἐζήτει κομίσασϑαι. ἀλλὰ 

τῶν ἐμῶν ἠμφεσβήτει Suid. v. αἰσϑέσϑαι cf. n. 5. 

XX. ΠΡῸΣ APXINON (fort.— XLVII) (14.) 

46 Ἔστι δ᾽ αὐτοῦ καὶ ὁ ὑπὲρ τοῦ ψηφίσματος (0» ἐγρά- 
Wero ᾿Δρχῖνος τὴν πολιτείαν αὐτοῦ περιελών. Vitae X 
orat p. 836a. Arist. resp. Ath. 40 cf. fr. 109}. 

XXI ΠΡῸΣ AZXIS9NA ΠΕΡῚ ΤῊΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΝ KAOIIH2, 

εἰ γνήσιος. (105.) 

Harp. v. ἀμφιγνοεῖν. 

XXII ὙΠῈΡ TOT AXIIAOIIOIOY. (122.) 

Poll. VII 15 et 155 (τῆς ἰσωνίας). 

XXII. ΠΡῸΣ ΑΣΩΠΟΔΩΡΟῸΝ ΠΕΡῚ OIKIAX. (97.) 

e , 

Harp. v. παρακαταβολή. 

XXIV. ΚΑΤ᾽ AYTOKAEOT?,, 

εἰ γνήσιος. (130.) 

50 11. Ψηφοπαιχτοῦσι τὸ δίκαιον. Pollux VII 200. 

παρακαλουμένου F ἐνεκάλει Bekker: ἐνεκαλεῖτο libr. 
fr. 105. Ἀρχεβιάδης Taylor: ἀρχιβιάδης libr. 

XX. ὁ Taylor: ὃν libr. | ὃ add. Tayl. | αὐτοῦ περιελὼν 
Tayl: αὐτῷ περιέχων libr. 
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XXV. ΚΑΤ᾽ ATTOKPATOTZ MOIXEIAX. (46. 

» , , τι - e ^ 9 , MJ 

18. Toig ὀψιζομένοις ἐν ταῖς ὁδοῖς ἐπιτιϑέμενοι τὰ : 

ἱμάτια ἀποδύονται. Bekk. Anecd. p. 110, 29. 

19. Τετύχηχε δέ μοι xci sixoc(uvog ἔρανος.  Pol- : 

lux IX 56. 

20. Τὸν παῖδα τὸν ἀχολουϑοῦντα μετ᾽ αὐτοῦ. Phry- ; 

nichi epitome p. 355 Lob. Bekk. Anecd. p. 82, 21. 

21. Μεταλλαξαμένη χιτῶνα. Pollux VII 44. 

XXVI. TIIEP AXIAAEIAOT ΦΟΝΟΥ͂. (32.) 

29. Κινήσει δὲ ἔλεον κἂν ὑποδεικνύωμεν τὸ πάϑος τὸ 
συμβεβηκὸς περί τινας τῶν οἰκείων τοῦ κχρινομένου ἢ τοῦ 
τεϑνεῶτος . . . καὶ ὃ “υσίας ἐν τῷ ὑπὲρ ᾿ΔΑχιλλείδου (sc. 
διέξεισι) τὸ πάϑος τὸ τῇ ἀδελφῇ συμβὰν αὑτοῦ" λέγει γὰρ 

ὡς ἀχρατὴς λύπης γενηθεῖσα αὑτὴν ἀπέκτεινε. —Apsi : 
nes περὶ εὗρ. IX 591 W. 

Laudatur apud Poll. IX 50 (ἱπποστάσιον) et 154 (ἐκ- 
ποιεῖ). 

XXVII. TIIEP BAKXIOT KAI IIYTOAT'OPOT, 

εἰ γνήσιος. (123.) 

Harp. v. κύπασσις, Πύγελα. Σπυϑικαί. 

XXVIIL ὙΠῈΡ ΤΟΎ BATPAXOT ΦΟΝΟΥ͂. (33.) 

Harp. v. Φηγούσιον. Batrachum Hoelscher suspicatur 
delatorem illum perditum fuisse, qui Lys. XII 48 [VI 45| 
commemoratur. 

XXIX. ΠΡῸΣ BOI9NA, 
εἰ γνήσιος. (181.) 

Harp. v. ἀνάγειν. 

XXVI fr. 22. τῇ ἀδελφῇ Scheibe: erat τῆς ἀδελφῆς | 
γενηθεῖσα Finckh: erat γεννηϑεῖσα. 

Lxsras. Ed. maior 28 
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XXX. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ EIHITPOIIOTX ΤῸΝ BO9NOX 

ΠΑΙΔΩ͂Ν. (78) 
Harp. v. ἐπιτρέπειν. 

XXXI. ΠΡῸΣ l'AATK9NA ΠΕΡῚ TOY ΔΙΚΑΙΟΓΈΝΟΥΣ 

KAHPOT. (66.) 

23. Καὶ μὲν δὴ οὐδὲ τοῦτο ἂν ἔχοι Γλαύκων εἰπεῖν 
ἢ ἄλλος τις τῶν Ζ]καιογένους συγγενῶν. ὡς. ὅτε μὲν 

ποοὔχειτο. ὥχνουν xci ἠσχύνοντο λόγους περὶ αὐτοῦ 

ποιεῖσϑαι. ἐξενεχϑέντος δὲ ἢ περὶ τῶν χρημάτων τινὰ 
μνείαν εἴχετε ἢ τὰς ϑυγατέρας ἠξιοῦτε διαιτᾶσϑαι. 

Suid. v. προὔκειτο. 

24. “Ἰπογενης δὲ τέως μὲν Gut παρ᾽ ἡμῖν. Óoxi- 

μασϑεὶς δὲ ἔγημε. Suid. v. τέως. 
Harp. v. ἡλιαία. 

XXXIIL ὙΠῈΡ AEZXIOT AIIOZTAXIOT. (118.) 

25. Καϑίστησιν αὐτὸν ἐπὶ τὰς αἶγας. καὶ ἠπόλει 

αὐταῖς. Bekk. Anecd. p. 129, 15. 

20. 'Eyoijv τὸν Κλειτοφῶντα xai τοὺς ἀντιδιχοῦν- 

τος corO. lbid. p. 129,18. 
Harp. v. Στρομβιχίδης. 

XXXIII. ΚΑΤᾺ ΔΕΞΊΠΠΟΥ, 
εἰ γνήσιος. (182.) 

26a. Καὶ ποῦ ἐτέρωϑι ἀνδρεῖός ἐστιν οὗτος; πρὸς 

τοῖς ϑεσμοϑέταις γραφὰς γραφόμενος. πρὸς τοῖς συν- 

δίκοις ἀπογραφὰς ἀπογράφων. 

XXXI fr. 28. ἂν ἔχοι] ἔχει E | διογέγους E | εἴχετε οἱ 
ἠξιοῦτε Sauppe: ἔχετε οὖ ἀξιοῦτε libr. 

XXXIII. fr. 265. distinxit Bekker: erat καί zov ἑτέρωϑι 
ἀνδρεῖός. 
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Harp. v. 6$vóizor, quod fragmentum propter syndicorum 
mentionem Lysiae Sauppe vindieavit, sub Lycurgi nomine 

traditum. 

XXXIV. ΚΑΤΑ AHMOZXOENOTZ EIIITPOIIHZ, 

εἰ γνήσιος. (19.) 

21. Εἰ γάρ τι ἐγκαλεῖς τῷδε τῷ μειρακίῳ καὶ τῶν 
σῶν τι ἔχει. δίκασαι αὐτῷ κατὰ τοὺς νόμους. εἶ μὲν 

χωρίου ἀμφισβητεῖς. καρποῦ. εἰ δὲ οἰχίας. ἐνοικίου. 

ὥσπερ οὗτος σοὶ νῦν ἐπιτροπῆς δικάζεται. — Harp. v. 
καρποῦ δίκη. 

28. Πέντε μησὶ μετὰ τῶν ἐλεοχόπων διαιτώμενος. 
2 , 

Harp. v. ἐλεοχύπων. 
Harp. v. ἀδοκίμαστος, αἰδέσασϑαι. ἐπισίτια, μειαγωγῆσαι. 

XXXV. ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΔΙΟΓΈΝΟΥΣ ΚΛΉΡΟΥ. (67.) 

29. Ζιογένει δὲ οἰκειότατα πάντων ἀνθρώπων 
ἐχρώμεϑα. καὶ ξως ys ὑγίαινεν. ἐξ ἀγροῦ ὁπότε &A- 

οι παρ᾽ ἡμῖν διητᾶτο. Priscian. XVIII 252 p. 230 Kr. 

30. Ἦν γὰρ αὐτῇ ὑὸς ἐκ τοῦ προτέρου ἀνδρὸς 
ἐτῶν γεγονὼς ἑχκαίδεκα. Priscian. ib. p. 210 Kr. 

31. Μόλπις ὃ τῶν (v τῶνδ ἐν Πειραιεῖ. Harp.v. Μόλπις. 
Laudatur apud Harp. v. δέκα καὶ δεκαδοῦχος. 

XXXVI. ΠΡΟΣ ΔΙΟΓΈΝΗΝ ΠΕΡῚ X9PIOT. (82.) 

32. ἄρα οὖν ἀπράγμων εἶναι δοκεῖ ὑμῖν Ζιογένης. : 
ὃς ἐπιδικάξεται μὲν τῶν κλήρων. ἀμφισβητεῖ δὲ τοῖς 

XXXIV. εἰ γνήσιος om. ABC | de re cf. Lipsius, Att. 
Proz. 967 f. Hermann-Thalheim, Rechtsalt.* 130. 

XXXV. titulum priore Prisciani loco e libris restituit 
Spengel et extat apud Harp. v. δέκα καὶ δεκαδοῦχος. 

fr. 31. ι΄ τῶν add. Sauppe. 
XXXVL fr. 32. οὖν Hoelscher: οὐκ liber | ὃς Bekker: 

ὃ liber | ἀμφισβητεῖ Bekker, qui fragmenta duo coniunxit: 
ἀμφισβητεῖν liber. 

23* 
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ὀρφανοῖς ὧν αὐτοῖς ol πατέρες κατέλιπον; Bekk. Anecd. 

p. 145, 8 et 120, 14. 
Laudatur apud Harp. v. ἐπιτιμητάς. Σϑένελος. 

XXXVII. ΠΡΟΣ ΔΙΟΓΈΝΗΝ ΠΕΡῚ MIZOQ9XEQ9» OIKOT, 

εἰ γνήσιος. (81.) 

Harp. v. ἀποτιμηταί. 

XXXVIIIL KATA AIOAOTOT. (133.) 

Harp. v. αὔλια. 

[XXXVIII*. ΚΑΤᾺ ΔΙΟΚΛΈΟΥΣ TBPE2X. 

393. Ὁ ἀδελφὸς ὃ ἐμὸς xci Κτήσων. οἰκεῖος ὧν 

ἡμῖν, συντυγχάνουσι τῷ Ἕρμωνι ἐς Βόϑυνον ἀπιόντι. 
Bekk. Anecd. p. 173, 26.] 

Ad Isaeum hoc fragmentum pertinere Meierus vidit 
Att. Proz. 320. 

XXXIX. ΠΡῸΣ AIOKAEA ὙΠῈΡ ΤΟΥ ΚΑΤᾺ TON 

ῬΗΤΌΡΩΝ NOMOT. (15.) 

Theon. progymn. 2 1 166 W. MHarp. v. ἐάν τις. 

XXXIX*., TIIEP AIOSGANTOT IIEPI X9 PIOT. 

Poll. VII 17 (ἀλείπτρια). 

XL. ΠΡΟΣ AIOXAPH, 

εἰ γνήσιος. (184.) 
Harp. v. μεταλλεῖς. 

XLL ΠΡΟΣ AIQNA. (135) 

Harp. v. φάσκωλον. 

XXXVIII*. fr. 33. £c Βόϑυνον Sauppe: ἐν βοϑύνοις liber. 
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XLII IIEPI TH£Z ἘΠ ΘΈΠΚΞΕΙΣΣΞ, 

εἰ γνήσιος. (100.) 

24. Ei μὲν δίκαιον ἔλεγεν ἢ μέτριον, (ὦ ἄνδρες 

δικασταί. “υσιμένης. .. .. Οὐχ ἂν ἐσπούδαζον περὶ 

αὐτῆς τῆς ἐγγυθϑήκχης δικαιολογεῖσθαι. ἣ οὐχ ἔστιν 

ἀξία τριάχοντα δραχμῶν. Πέρυσιν δὲ ἐπισκευάσαι 
3 b , ϑῳ ἡ " » τ ^f ^ αὐτὴν βουλόμενος ἐξέδωχα εἴς τι χαλκεῖον" ἔστι γὰρ 

συνϑετὴ χαὶ Σατύρων ἔχει πρόσωπα xci βουκεφά- 

ael. ἄλλο ἔτι μέγεϑος τὸ αὐτό. ὃ γὰρ αὐτὸς 
72 A , ? A * er , , 

τεχνίτης πολλὰ σχεύη ταὐτὰ καὶ ὅμοια ἐργάζεται. 

Athen. V p. 209 F. 

Laudatur apud Harp. v. ἐγγυθήκη. 

XLII. ΠΕΡῚ THX EIXOOPAX. (50.) 

Harp. v. ἐπιγραφέας. 

XLIV. ΠΕΡῚ ΤῊΣ EIHIPENOTZX ΔΙΑΘΉΚΗΣ. (68.) 

3D. ᾿Επειδὴ τοίνυν ᾿Επιγένης ἀσϑενὴς τριηραρχεῖν « 

ἠναγκάζετο. ἀνάργυρος ὧν χαὶ τῆς γῆς τῶν πολεμίων 

κρατούντων. Suid. v. ἀνάργυρος et ᾿Ἐπιγένης cf. Bekk. 

Anecd. 216, 9 

XLV. ΚΑΤᾺ EIHKPATOTYX. (fort. — or. XXVIL) (135*.) 

Bekk. Anecd. 103, 11. Vox καταδιῶξαι potest esse 
deprompta ex initio deperdito orationis XXVII. 

XLIL fr. 34. ὦ addidi | εἰς τὸ χαλκ. Dekker | ante ἄλλο 
lacunam indicavit Dalec. Sauppe supplet: εἶχε δὲ Aveiuérme 
σχεῦος | ταὐτὰ] τοιαῦτα Bekker. 

XLIV. fr. 35. ἀσϑενήσας Bekker. 

91 
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XLVI. ΠΡῸΣ ETEOKAEA ΠΕΡῚ XPHMATOSN, 

εἰ γνήσιος. (90.) 

Harp. v. ἑβδομευομένου. 

XLVII. ΠΕΡῚ ΤΩΝ IAIS9N ETEPDLIEXI9N. 

(fort. — XX.) (14) 
96 36. Oi Κεῖοι uiv πόλις τοσαύτη. Harp. v. Κεῖοι cf. 

μεταπύργιον. Φηγαιεῦσι. 

XLVIIL ΠΡῸΣ ETOIAN ΠΕΡῚ T9N ΔΗΜΙΟΠΡΑΤΩΝ. (98. 

Poll. X 96. 

XLVII*. ΠΡΟΣ ETOTAHMON ὙΠῈΡ ΤΟΥ IIAIAOZ TOT 

AIAPOAPENTOZ TON OePOAAMON. (103.) 

3 

36a. Καὶ ἐξ αὐτῶν τῶν μαρτυριῶν. ὦ ἄνδρες δικα- 

σταί, ἃς οὗτοι παρέσχοντο, πειράσομαι ὑμῖν ἀποδεῖξαι. 
Bull eorr. hell. I 150 (initium orationis erat). 

XLIX. KAT' EYTOTAIKOYT. (55.) 

100 31. Οὐ δυνάμενος δ᾽ ἐχβαλεῖν διὰ τὸ ἀμφιδέαις 

δεδέσθαι τὰς ϑύρας. MHarp. v. ἀμφιδέαι. 

L. ὙΠΕΡ ETOTNOT. (fort. — XCVIIL) (486) 

101 38. Καὶ τοῦτο ἐποιήσαμεν οὐκ αὐτοτελῶς. ἀλλ᾽ 
ἀχριβῶς. Bekk. Anecd. p. 467, 32. 

LL ΚΑΤ᾽ ETKLEOT£Z X9PIOY EZzZOTAHX. (109. 

Harp. v. αὐτομαχεῖν. 

LII. TIIEP ETKPITOT AIAMAPTTPIA, 

εἰ γνήσιος. (115.) 

103 39. ᾿“δηφάγους τριήρεις. Harp. s. v. 

L. TIIEP ETOTNOT Bekker: oózsv9?vov liber. 
11. fr. 39. ἀδδηφάγους BC. 
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LII ΠΡῸΣ ETIIEIOH. (137) 

Harp. v. δερμηστής. 

LIV. ΚΑΤ᾽ ET9HMOT. (138. 

Harp. v. λαμπάς, πυελίδα. 

| LV. IIEPI TOT HI'HZANAPOT KAHPOT. (69.) 

40. Ὡς ἔμελλεν ἐπί τε τοὺς βωμοὺς ἰέναι καὶ 109 

(r&» νομιξζόμενά γε ποιήσειν. Priscian. XVIII. 238 

p. 221. Kr. 

41. Toig ἐγγύτατα γένους συνῴκουν. Idem XVIII 108 

179 p. 187 Kr. cf. Harp. v. κακώσεως. 

LVI. ΠΡῸΣ OEOIIEIOH ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ EHIAOTLOX. ($83.) 

Harp. v. ἐπιδιατίϑεσϑαι. 

LVIL ΚΑΤᾺ OEOIIOMIIOT AIKIAX. (56.) 

42. ᾿Εγὼ δ᾽ ὀξύμελι πίνω. Athen. II p. 67 E. 111 

LVIIL ΠΕΡῚ TOT OEOIIOMIIOT KAHPOT. (10.) 

Harp. v. óoyéov. 

LIX. ΚΑΤᾺ OGEOXAOTIAOT. (54.) 

Poll VIII 46 (zoofloAot). 

LX. ΚΑΤᾺ OPA£XTBOTAOT, 

εἰ γνήσιος. (1.) 

Harp. v. ᾿δναξίβιος. Δικαιόπολις, ἐπυϑέτους ἑορτάς. ᾿Ισμη- 
νίας, Πολύστρατος, Πύρρα, Σεύϑης, Στρούϑης. 

LV. fr. 40. ἰέναι Bekker: εἶναν liber. | τὰ add. Sauppe. 
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LXL.IIPOX HIHIOOEPZHN. (1839. 

Harp. v. ἀφανὴς οὐσία καὶ φανερά, “ἱΙερώνυμος. 

LXII ΠΡῸΣ ΤΟΥΣ ἹΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΠΑΙ͂ΔΑΣ. (84.) 

11. 49. Οὐχ ἱκανόν. ὦ ἄνδρες δικασταί. τοῖς ἐπιτρό- 

ποις 06c πράγματα διὰ τὴν ἐπιτροπείαν ἔχουσιν. ἀλλὰ 

καὶ διασώζοντες τὰς τῶν φίλων οὐσίας συκοφαντοῦνται 

ὑπὸ τῶν ὀρφανῶν πολλοί: ὅπερ χἀμοὶ νῦν συμβέβηκεν. 

ἐγὼ γάρ. ὦ ἄνδρες δικασταί. καταλειφϑεὶς ἐπίτροπος 

τῶν ᾿Ἱπποχράτους χρημάτων x«i διαχειρίσας ὀρϑῶς 

καὶ δικαίως τὴν οὐσίαν xci παραδοὺς τοῖς ἑοῖς δοχι- 

μασϑεῖσι τὰ χρήματα ὧν ἐπίτροπος κατελείφϑην. συκο- 

φαντοῦμαι νῦν ὑπ᾽ αὐτῶν ἀδίχως. Dionys. Hal. de 

Isaeo V p. 599 R. coll. p. 600. 

LXIHI IIPOZ IZOAHMON. (140. 

Harp. v. αὐϑέντης. 

LXIV. ΠΡΟΣ IZOKPATHN AIKIAX. (57) 

10 44. Καίτοι τίς ovx οἶδεν ὑμῶν ὅτι τὴν μὲν αἰκίαν 

χρημάτων ἔστι μόνον τιμῆσαι. τοὺς δὲ ὑβροίξειν δό- 

ἕαντας ἔξεστιν ὑμῖν ϑανάτῳ ζημιοῦν; Phot. p. 614, 10. 

Suid. et Etym. M. v. ὕβρις. Poll VIII 46 eandem oratio- 
nem laudat: ἐν τῷ πρὸς Ἱπποχράτην αἰκίας (προβολαί.) 

[LXV. ὙΠῈΡ IPIKPATOTX IIPOAOXIAX ἈΠΟΛΟΓΊΑ, 

εἰ γνήσιος. (8.) 

128 40. Εἶτα σὺ μὲν Ov ριστοφῶν οὐκ Qv προδοίης. 

ἐγὼ δ᾽ ὧν ᾿Ιφικράτης; Aristot. rhetor. II 28 p. 1398*. 

LXIH. fr. 43. ἐπιτροπίαν p. 599 F!, ἐπιτροπὴν p. 600 F. 
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(Σὺ δ᾽ αὐτὸς εἰ κύριος ἦσϑα τῶν νεῶν . πότερον προὔδω- 
x«g ἂν ἢ οὔ; — εἶτα σὺ μὲν οὐκ ἂν προὔδωκας ὧν ᾿Ζρι- 
στοφῶν, ᾿Ιφικράτης δὲ προὔδωκεν; Aristid. or. XLIX vol. 9 
p. 519 Dind.) 

46. Ἢ γὰρ ὁδός μοι τῶν λόγων διὰ μέσων τῶν 139 

Χάρητι πεπραγμένων ἐστίν. Αὐἱδίοί. rhet. ΠῚ 10 
gr PD 

41. Τραύματα ἔχων οὐχ ἑτέρων ἐπ᾽ ἐμὲ ἐρχομένων. 130 

ἀλλ᾽ αὐτὸς ἐπιών. Schol. Hom. Il. p. 364 B, 29 Bk. 

48. Οἷα ποιεῖς. ὦ ἄνθρωπε, πολέμου περιεστῶτος 191 

τὴν πόλιν περὶ ἐμοῦ πείϑων βουλεύεσθαι καὶ μὴ μετ᾽ 

ἐμοῦ. Plut. moral. p. 187 B. 

49. Βελτίων μὲν ὃ τῶν ἀντιδίχων ὑποκριτής. δρᾶμα 132 

δὲ τοὐμὸν ἄμεινον. Plut. moral. p. 801 F.] cf. Bekk. 
Anecd. 467, 28.. Iphicratis, non Lysiae esse suspicatur 
Dionysius vol. V p. 481 et Aristoteles l. l. testatur. 

LXVIL ὙΠῈΡ KAAAAIZSXPOT. (141.) 

50. Μετ᾿ ἀβακίου δὲ καὶ τραπεζίου πωλῶν ἑαυτόν. 134 
Pollux X 105, cf. fr. XI. 

LXVH. ΚΑΤᾺ KAAAIOT ἘΝΔΕΊΞΕΩΣ. (53.) 

Bekk. Anecd. 95, 25 (ἐωνηκώς). 

LXVII. ΚΑΤᾺ KAAAIOT TBPE2X. (58.) 

ol. ᾿Εξελθϑοῦσα αὐτοῦ ἡ παιδίσκη τὴν ϑύραν ἀνοί- 156 

γνυσι. Pollux III 76, lex Vind. 142. 

LXVII*.. TIIEP ΚΑΛΛΊΟΥ. (142. 

52. Οὗτοι δὲ φάσκοντες πλείονος μισϑώσασθϑαι 197 
x«i τίμημα καταστήσασθαι. Harp. et Suid. v. τίμημα. 

LXVIII. καὶ ἐξελϑοῦσα ἡ Sauppe sine adn. 
LXVHI*. fr. 52. πλείονος Dobr: πλείονα libr. | idem 

vult μισϑώσεσϑαι et καταστήσεσϑαι. 
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Hane orationem a quinta, cuius pars posterior deper- 
dita est, non diversam esse Sauppe putat, sed Blassio 
haec verba ab illius orationis argumento aliena videntur. 

LXIX. IIPOZ KAAAIKAEA. (143.) 

Suid. v. ἀπόμισϑος. 

LXX. IIPOX KAAAIIIHIAHN. (144.) 

Harp. v. λάρκος. 

LXXI. ΠΡῸΣ ΚΑΛΛΙΦΑΝΗ ΞΕΝΙΑΣ, 

εἰ γνήσιος. (29.) 
Harp. v. νοϑεῖα. 

LXXIIL. ΚΑΤΑ KAAAIO?Q9NTOX. (144a.) 

À. Mai scriptorum vet. nov. coll. IT, p. 584, sed est 
fortasse oratio Isaei cf. Harp. v. ἐπιτρίταις. 

LXXIIL ΠΡῸΣ KINHZIAN ὙΠῈΡ S$ANIOT 

ΠΑΡΑΝΌΜΩΝ. (16.) 

um 53. Θαυμάζω δὲ si μὴ βαρέως φέρετε ὅτι Κινη- 

σίας ἐστὴν ὃ τοῖς νόμοις βοηϑός. ὃν ὑμεῖς πάντες 

ἐπίστασϑε ἀσεβέστατον ἁπάντων xci παρανομώτα- 

τον ἀνθρώπων γεγονέναι. Οὐχ οὗτός ἐστιν ὃ τοι- 

αὗτα περὶ ϑεοὺς ἐξαμαρτάνων. ἃ τοῖς μὲν ἄλλοις 
αἰσχρόν ἐστι χαὶ λέγειν. τῶν χκωμῳδοδιδασκάλων 

(0 » ἀκούετε χαϑ' ἕχαστον ἐνιαυτόν; οὐ μετὰ τού- 

του ποτὲ ᾿Ζ4πολλοφάνης καὶ Μυσταλίδης καὶ Δυσί- 
c 

Aog συνειστιῶντο. μίαν ἡμέραν ταξάμενοι τῶν ἀπο- 

r$ 

LXXIIIL fr. 53. 2. κωμοωιδιδασκάλων A: corr. Musur, 
idemque δ᾽ addit | Μῆυρταλίδης de Wilamowitz | συνεστιῶντο 
À | ἡμέραν {μὲν ταξάμενοι μία» τῶν ἀποφράδων proponit 
Kaibel. 
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φράδων. ἀντὶ δὲ νουμηνιαστῶν κακοδαιμονιστὰς Ggí- 

σιν αὐτοῖς τοὔνομα ϑέμενοι. πρέπον μὲν ταῖς αὑτῶν 

τύχαις. οὐ μὴν ὡς τοῦτο διαπραττόμενοι τὴν διάνοιαν 

ἔσχον, ἀλλ᾽ ὡς καταγελῶντες τῶν ϑεῶν καὶ τῶν νόμων 

τῶν ἡμετέρων. ἐκείνων μὲν οὖν ἕχαστος ἀπώλετο. : 

ὥσπερ εἰκὺς τοὺς τοιούτους" τοῦτον δὲ τὸν ὑπὸ πλεί- 

στῶν γιγνωσχόμενον oi ϑεοὶ οὕτως διέϑεσαν,. ὥστε 

τοὺς ἐχϑροὺς βούλεσθαι αὐτὸν ξῆν μᾶλλον ἢ τεϑνά.- 

ναι, παράδειγμα τοῖς ἄλλοις, ἵν᾽ εἰδῶσιν ὅτι τοῖς λίαν 
δ - * - , 2 ? * - 

ὑβοιστιχῶς τὰ ϑεῖα διακειμένοις ovx sig τοὺς παῖδας 
3 , ^ 3 3 2 ' M 5 

ἀποτίϑενται τὰς τιμωρίας. ἀλλ᾽ αὐτοὺς χακῶς ἀπολ- 

λύουσι. μείζους καὶ χαλεπωτέρας χαὶ τὰς συμφορὰς 

xci τὰς νόσους ἢ τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις προσβάλλον- 

τες. τὸ μὲν γὰρ ἀποθανεῖν ἢ χαμεῖν νομίμως χοινὺν.. 
δ - er 9 , M 5 er "» - , 

ἡμῖν ἅπασιν ἐστί. τὸ δ᾽ οὕτως ἔχοντα τοσοῦτον χρό- 
» M 2 δ / € , 9. , 

vov διατελεῖν καὶ καϑ' ἑκάστην ἡμέραν ἀποϑνησκοντα 

μὴ δύνασθαι τελευτῆσαι τὸν βίον τούτοις μόνοις προ- 

σήκει τοῖς τὰ τοιαῦτα ἅπερ οὗτος ἐξημαρτηκχύσιν. 
Athen. XII p. 551 D. cf. Harp. v. Κινησίας. 

LXXIV. ΠΡΟΣ KINHEIAN Β΄. (145) 

Harp. v. Κινησίας. 

LXXV. ΠΡῸΣ KAEINIAN AIAMAPTTPIA. (116) 

54. ᾿Επειδὴ πάντες κατέδαρϑον, ἐσκευασμένος τῶν 144 

χαλκωμάτων ὅσα οἷός τ᾽ ἦν πλεῖστα, ὑπὸ μάλης λα- 
βὼν ἐξήγαγε ξίφος ἔχων. Suid. v. ὑπὸ μάλης. cf. Bekk. 
Anecd. 84, 7 βαλάντιον, Harp. v. χίλιοι διακόσιοι. 

δὲ ἃ vulgatis aberat | διαπραξόμενοι. Kaibel 9 αὐτὸν 
βούλεσθαι vulg. εἰδῶσιν Musur: ἴδωσιν A E | (αὐτοῖς ἢ τοῖς 
Kaibel 4 ἅπασιν ἡμῖν vulg. 

LXXV. fr. 54. συσκευασάμενος Scheibe | ὑπὸ μάλης pone 
ἔχων transpon. Scheibe. 
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LXXVI ΠΡῸΣ KAEOXTPATON. (194) 

147 05. Οὐδὲ εἴ τις εἰσποίητος πάϑοι. ovx ἀποστερεῖ 

τὴν μητέρα τούτων τῶν γρημάτων. Priscian. XVIII 

251 p. 290 Rr. 

LXXVIIL ΠΡῸΣ ΚΛΈΩΝΑ ΠΕΡῚ XPT£XOT ΤΡΙΠΟΔΟΣ, 

εἰ γνήσιος. (101.) 

1485. 56. ᾿δΔργυρώματά τε ἢ χρυσώματα ἔτι ἦν διδόναι. 
Athen. VI p. 231B (cf. Poll. X 174, VII 103 et 104). 
6. ΒΟ]. VII 170: 

LXXVIHI. ΠΡΟΣ KPITOAHMON. (146.) 

Harp. v. ἐπίπεμπτον. 

LXXIX. ὙΠῈΡ KTHXIAPXOT. (147) 

Harp. v. ἐπεσκήψατο. 

LXXX. KATA KTHZIO9NTOX. (64. 

152 δ. Kei τοὺς uiv τῶν ἄλλων ᾿Αϑηναίων παῖδας. 
T e , , e - E A 3 - 

ὧν oi πατέρες βοηϑήσαντες ὑμῖν ἔἕτι ξῶσιν. ἀπειπεῖν 
9 » , [4 M , , . 

ἐν τοῖς νόμοις μήτε ἄδικον μήτε δίκαιον λέγειν. Suid. 

V. ἀπειπεῖν. 

LXXXI. ITEPI TOY ΚΎΝΟΣ ΑἸΟΛΘΙΕΑ: (104) 

154 ὅδ. 'EAvua(vovro γάρ μου τὸν καρκίνον εἰσφοιτῶ- 

σαν αἱ κύνες. Harp. v. καρκίνος. cf. Anon. Seguernü 
p. 56 (Notices des Manuscr. de la bibl du Roi XIV 2, 
p. 206). 

LXXVI. fr. 55. πάϑοι Krehl: IIAEOI vel IIAXOI M, παῖς 
εἴη Sauppe, 7 νόϑος Scheibe | τούτων Sauppe: αὐτοῦ VR, 
αὑτοῦ τοῦ M, αὐτοῦ τούτων Spengel. 

LXXVII. fr. 56. τε καὶ yo. malebat Scheibe. 
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LXXXIL ΠΡΟΣ AAIAA, 
εἰ γνήσιος (148.) 

59. Φιλύρα γέ τοι ἐπαύσατο πορνευομένη ἔτι νέα 155 

οὖσα χαὶ Σκιώνη καὶ ἹἹππάφεσις καὶ Θεόκλεια καὶ 

Ψαμάϑη καὶ Ζ“αγίσκα καὶ ΄άνϑεια (καὶ ᾿“ριστόκλεια. 

Athen. XIII p. 592 E). Athen. XIII p. 586 E. cf. Harp. 
v. Ζαγίσκα, "άνϑεια. 

LXXXIIIL ΠΡῸΣ AAKPATHN. (91. 

00. Οὐδ᾽’ ἂν εἰ πολὺ ἐλάττω τόκον λογίσαιτό τις 156 

ἢ ὅσον οὗτοι οἱ ὀβολοστατοῦντες τοὺς ἄλλους πράτ. 

τονται. Harp. v. ὀβολοστατεῖ. 

LXXXIV. ΠΡῸΣ AEIITINHN. (149.) 

Harp. v. ᾿“ρδηττός. 

LXXXV. ΚΑΤᾺ AT£ZIOEOY ΤΡΑΎΜΑΤΟΣ EK ΠΡΟΝΟΊΑΣ, 

εἰ γνήσιος. (41.) 

61. Κάμψαντι τοῦ τείχους. ὦ βουλή, ἐστὶ γωνια- 158 

σμὸς ἐν ἀριστερᾷ xci εὐρυχωρία πάνυ πολλή. Harp. 

v. γωνιασμός. Suid. v. γωνία. 

62. ᾿Εβιάξετό τε γὰρ καὶ οἷος ἦν ἐξευρεῖν τὴν ϑύ- 

ὍΤΙ Phot. lex. p. 323, 5. cf. Harp. v. ofog sí. 

62a. Καὶ χατέλαβον αὐτὸν γῆν iv ϑυείᾳ τρίβοντα 

δοίδυχι λιϑίνῳ. Ζέξεις Πατμ. Bull. corr. hell. I 1553, ubi 
titulus orationis servatur. cf. Harp. v. πλινϑεῖον, στύραξ. 
Φάληρον. Bekk. Anecd. 95, 1. 

LXXXII. Hunc titulum habet et Harp. et altero loco Ath., 
qui loco priore dat χατὰ 4cióog. 

LXXXV. fr. 61. sic habent Suidas et Harp. epit. libri 
Harp. dant Ἔστι δὲ κάμψαντι, omissa deinde voce ἐστι | πολλὴ 
Bekker: libri πολὺς vel πολλοῖς vel πολλῇ. 
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LXXXVI. ΠΕΡῚ HMIKAHPIOT TON MAKAPTATOT 
XPHMATSN. (11) 

Harp. v. Προσπάλτιοι, σιπύα. cf. Isae. XI 48. 

LXXXVII. KATA MANTIOT. (150.) 

Harp. v. JNórtov. 

LXXXVIIL ΠΡῸΣ MEAONTA ΨΕΥΔΟΜΑΡΤΎΡΙΩΝ. (113.) 

Harp. v. ᾿ντίκυρα (cf. Athen. XIII 586 F.), ἀπήχεια. 

XCL ΠΡῸΣ ΤῊΝ MEIZIAHMOT ΓΡΑΦΗΝ, 

εἰ γνήσιος. (51.) 

1:6 Οἵ. Καὶ δύο παῖδας αὐτῷ ἀκολούϑους εἶναι. ὧν 

οὗτος τὸν μὲν Μουσαῖον καλεῖ τὸν δὲ Ἡσίοδον. Harp. 

v. ΠΙουσαῖος. cf. Harp. v. διῆρξα, ἐπιϑέτους ἑορτάς. “έχαιον. 
πρύπειπτα. προχειροτονία. cf. Arist. rhet. II 23. 

LXXXIX. ΠΡῸΣ MENEZTPATON, 

εἰ γνήσιος. (151.) 

Harp. v. προϑεσμίας νόμος. 

XC. ΚΑΤᾺ MIKINOT $ONOT, 

εἰ γνήσιος. (30.) 

1:31 63. Τὴν νύχτα ἐχάϑητο ἐν τῷ ἱερῷ τὴν ὄψιν κατα- 
καλυψάμενος. Anonym. in Rhet. Gr. VII p. 286 Walz. 

1:2 64. Oi μὲν ἄλλοι συγγενεῖς παρεγένοντο. μόνος 

δ᾽ ἀπελείφϑη. Idem eod. loco. 

1:33 65. ( T&» πρὸς ἑτέρας αἰτίας ἀνήκειν δοκοῦντα 

παραλελείψεται. — Priseian. XVIII 191 p. 194 Kr. 

174 066. 'Excivov ἐπὶ τὸ σύνδειπνον κεκλημένον. Athen. 

XC. fr. 65. τὰ add. Sauppe, καὶ Hertz, quoniam in libris 
pro qorov quod praecedit qorovx legitur; οὐ  Emperius. 
ifr. 66. ἐκεῖνον Lysiae tribuit Kaibel Est enim: φησὶ γὰρ 
ἐκεῖνον ἐπὶ κτλ. 
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VHI p. 365 B. cf. Phot. lex. 551, 21, Arg. Antiph. IIo, 
Sopater IV 405 Walz. 

ΧΟΠ. ΠΡῸΣ MNHXIMAXON. (152.) 

68. Συντίϑεται δὲ τούτοις καὶ Καρκίνος ὁ ποιητὴς 182 

εἰπών" 

οὐχ οἶνος ἐξέστησε" τὰς γὰρ ἐμφύτους 

ὀρϑῶς παγείσας .. . .. φρένας 

οὐδεὶς ἐπαίρει χαιρὸς ἐξαμαρτάνειν. Harp. v. 

Καρκίνος. 

XCII. KATA ΜΝΗΣΙΠΤΟΛΈΜΟΥ. (458. 

cf. Phot. bibl. 962 p. 4895, 965 p. 191}. 

XCIV. ΚΑΤᾺ MOZXOT. (154.) 

Harp. v. δήμαρχος. 

XCV. ΠΡΟΣ NATZXIAN IIEPI TOT TTYIIOT. (108.) 

69. "4414€ διὰ τὸ τρεῖς τέχνας ἐργάζεσϑαι. τήν ve 186 

λιϑουργικὴν καὶ λιϑοτριβικὴν καὶ πρὸς τούτοις τὸ 

τετρυφηχέναι. — Suid. v. λιϑουργική. οἵ. Bekk. Απροά. 
211, 33. 

69a. Τοῦ γείσου συντετελεσμένου καὶ τοῦ χρηπι- 185 
δαίου. Poll. VII 120. 

XCVI ὙΠῈΡ NHZOKAEOTXE. (155. 

Harp. v. ἐπιδιατέϑεσϑαι. 

XCVII. ΠΡΟΣ NIKAPXON TON ATAHTHN, 

εἰ γνήσιος. (150.) 

Harp. v. ἀκμάζεις, ᾿Αντιγενίδας. 

XCH. fr. 68. οὐκ οἶνος Lusae: οὐ κεῖνος libr., νοῦ κεῖνος 
' Vales. | quod post παγείσας additur “μὲν, Maussaci interpolationi 

debetur. Sauppe addere malit καὶ πεπλασμένας. 
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XCVIIL ΠΡῸΣ NIKIAN ΠΕΡῚ IIAPAKATAOHKHX. (92.) 

10. Τὴν uiv παρασχευὴν xci τὴν προϑυμίαν τῶν 

ἀντιδίκων ὁρᾶτε. ὦ ἄνδρες δικασταί. Clem. Alex. 
strom. VI p. 626 Sylb. cf. Lys. XIX 2. Isoer. XXL 
Àn — L? cf. Isoer. XXI. 

[XCIX. TIIEP NIKIOT. (4) 

191/93] 11. “Ελλήνων κλαίω (τὸν) ἀμάχητον καὶ ἀναυμάχη- 

τον ὔὄλεϑρον. — ἱκέται μὲν αὐτοὶ τῶν ϑεῶν χαϑίξον- 

τες. προδότας δὲ τῶν Ogxov ὑμᾶς ἀποφαίνοντες. — 

ἀνακαλοῦντεξς τὲ συγγένειαν εὐμένειαν. Theophrastus 
apud Dionys. Hal. V p. 484 Ἡ.] 

XCIX*. ΚΑΤᾺ NIKIOY 9$0NOT, 

εἰ γνήσιος. (37.) 

Harp. v. ἐπιβλῆτας ubi Sauppe cum edd. antiquis Miz- 
ziívov legit cf. XC. 

C. KATA NIKIAOT APTDIIAX, 

εἰ γνήσιος. (48.) 

Haec oratio olim in Palatino X post or. XXV extabat 
cf. Sauppe, epist. crit. p. 8. Harp. v. διαγράψασϑαι, δωρο- 
ξενία, εὔϑυνοι, Θετταλός. ᾿Ιτεαῖος. Κηττοί, ὀβολοστατεῖ, 
Iloreuóc, πτώματα ἐλαιῶν. Diog. Laert. I 55. 

CIL. ΠΡῸΣ NIKOAHMON ΚΑΙ KPITOBOTAON. (125.) 

Harp. v. ξυστίς. 

CIL ὙΠῈΡ NIKOMAXHX. (136. 

Marcellinus in Hermog. IV 324 Walz: ὃ “υσίας ἐν τῷ 
ὑπὲρ Νικομάχης διώκων ᾿Επφαντίδην καὶ Ζιοφάνην οὐχ 

XCVII. περὶ Sauppe: ὑπὲρ libi | παρακαταϑήκχης 
Sylburg: καταϑήκης libri. 

XCIX. Ἑλλήνων om. G, habent (M B P), ελλῆν F! supra 
lineam | róv add. G | ὑμᾶς Tournier: ἡμᾶς libri | τε om. M 
καὶ ante εὐμέν. add. Sauppe, τὴν τῆς συγγενείας εὐμένειαν malit 
Scheibe. Orationem Lysiacam existimat Norden, Kunstprosal120. 
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ἦλϑεν ἐπὶ τὸ κεφάλαιον τοῦτο. διὰ τὸ μίαν εἶναι ἀμφοτέρων 
τὴν ποιότητα. 

CHI ΠΡῸΣ ΞΕΝΟΦΩ͂ΝΤΑ (vel ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΝ). (451. 

(2. Συγχομίσας δ᾽ ὀπώραν καὶ ἀποδόμενος τὸν 206 

ἀγρόν. Phot. lex. p. 546 et 767. Suid. v. συγκομιδή. Et. 
M. 139,23. 

OIV. ΠΕΡῚ ΤῊΣ ONOMAKLEOTZ OTLIATPOX. (16.) 

Harp. v. πενταχοσιομέδιμνον, Ὕβάδαι. 

CV. ΠΡῸΣ ΤῊΝ ΦΑΣΙΝ TOT OPOANIKOT OIKOT. ($85.) 

Harp. v. φάσις. 

CVL KATA IIANTAAEONTOX. (158.) 

Poll. IV 23, Schol. Lucian. p. 256 ed. Jacobitz. 

ΟΠ IIEPI TOY IIOAYTAINOYT KAHPOT. (12.) 

12a. Quaeres a me, quo iure obtinere possim. Quo 218 
iure? Mihi Polyaenus reliquit, praetor dedit possessionem, 
leges me defendunt, ad te non pertinent, hi veritatem 
sequuntur. Rutil. Lup. de fig. sent. II 8. cf. Meier-Lipsius, 
Att. Proz. 570. 

CVIII. ΚΑΤᾺ IIOXEIAHIIIOT. (159.) 

Harp. v. ἀπολαχεῖν. 

OIX. ΠΡῸΣ IITOGOAHMON AIIOZTAZIOT, 

εἰ γνήσιος. (119.) 

Poll VII 17 (ϑοεπτή). Harp. v. τῆτες, cf. fr. 100. 

CX. ΠΡῸΣ XOQOKLEA. (160.) 

Bekk. Anecd. 109, 3 (μυκείαν). 

CHL Ξενοφῶντα Phot. et Suidas, Ξενοκράτην Et. M | 
fr. 392. δ᾽ ὀπώραν Scheibe: δὲ δῶρα libr., δὲ τὰ ὡραῖα Din- 
dorf | ἀποδοὺς Et. M. | τὸν ἀγρὸν Et. M., τὸ ἀργύριον Phot. Suid, 

CVIL. possim, quo iure mihi: distinxit Sauppe | pertinet 
mal. Haase| sequuntur Gesner: sequantur libr, sequentur Jacob. 

Lxsras. Ed. maior. 24 
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CXL ΚΑΤΑ ZTPATOKAEOTZ EZOTAHXZ, (110) ' 

Harp. ἐξούλης. Qui locus cum fortasse corruptus sit, 
ad Isaeum potius haec oratio referenda videtur. Sauppe 
or. II 241. 

CXIL  ZS9KPATOTZ£Z AIIOAOTIA. (44*) 

Cic. de or. I 54, 231; Val. Max V 4 ext. 2; Diog. 
Laert. II 40; Stob. Flor. VII 56. Vit. X or. 836^, quam 
orationem extitisse editam iure Sauppe negat et, quae 
Schol. Plat. p. 330 Bk. et Bekk. Aneed. 115, 8 afferunt, 
ad orationem insequentem refert, 

CXII. ὙΠῈΡ Z9KPATOTZ ΠΡῸΣ IIOATKPATHN. (3.) 

Schol. Aristid. III 319 et 480 Dd. Schol. Plat. 330 Bk. 
("Avvroc, Μέλητος): Bekk. Anecd. 115, 8 (ὑπουργία). 

CXIV. ΠΡΟΣ ΣΦΣΤΡΑΤΟΝ TBPEQ9X, 

εἶ γνήσιος. (59.) 
Harp. v. ἰσοτέλης. 

CXV. ΚΑΤᾺ TEAAM9NOZ, 
εἰ γνήσιος. (45.) 

Harp. v. Εὐνεῖδαι, κάϑετος. 

[CXVL ΚΑΤᾺ ΤΙΜΟΘΕΟῪ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ, (8*)] 

Iphierati scriptam dieunt Vit. X or. 836? hane ora- 
tionem. Sed auctorem errasse, orationem LXV in animo 
habuisse Blass non iniuria suspicatur. (Att. Ber. I? 358). 

CXIX. ΚΑΤᾺ TEIXIAOX. (60.) 

d (D. "Aoguxzog γὰρ οὑτοσί, ὦ ᾿4ϑηναῖοι, ἀπεδύσατο 

μὲν εἷς τὴν αὐτὴν παλαίστραν. οὗπερ καὶ Τεῖσις ὃ 
φεύγων τὴν δίκην. ὀργῆς δὲ γενομένης 8g σκώμματά 

CXIX. fr. 75. 1 ὦ (ἄνδρες» Rad 
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vt αὑτοῖς καὶ ἀντιλογίαν x«l ἔχϑραν καὶ λοιδορίαν 

κατέστησαν. Ἔστιν οὖν Πυϑέας ἐραστὴς μὲν τοῦ μει- 

ρακίου --- πάντα γὰρ εἰρήσεται τἀληϑῆ πρὸς ὑμᾶς --- 

ἐπίτροπος δὲ ὑπὸ τοῦ πατρὸς χαταλελειμμένος. οὗτος. 

ἐπειδὴ Τεῖσις πρὸς αὐτὸν {τὴν ἐν τῇ παλαίστρᾳ λοι- 

δορίαν διηγήσατο. βουλόμενος χαρίζξεσϑαι καὶ δοκεῖν 

δεινὸς καὶ ἐπίβουλος εἶναι. ἐκέλευσεν αὐτόν. ὡς ἡμεῖς 

ἔχ τὲ τῶν πεπραγμένων ἠσθϑήμεθϑα καὶ τῶν εὖ εἰδό- 
τῶν ἐπυϑόμεϑα, ἐν μὲν τῷ παρόντι διαλλαγῆναι. σκο- 

πεῖν δὲ ὕπως αὐτὸν μόνον που λήψεται. πεισϑεὶς δὲ 

ταῦτα xci διαλλαγεὶς xci χρώμενος x«i προσποιού- 

usvog ἐπιτήδειος εἶναι εἷς τοῦτο μανίας τηλικοῦτος ὧν 

καϑίστατο. (ὥσ»τ᾽ ἐτύγχανε μὲν οὖσα ἱπποδρομία 

᾿ἀνακείων. (ἰδὼν δ᾽ αὐτὸν μετ᾽ ἐμοῦ παρὰ τὴν ϑύ- 

ραν παριόντα — {γείτονες γὰρ) ἀλλήλοις τυγχάνου- 

σιν ὄντες --- τὸ μὲν πρῶτον {συνδειπνεῖν ἐκέλευεν. 

ἐπειδὴ δ᾽ οὐκ ἠϑέλησεν. (ἐδεήϑη ἥκειν αὐτὸν Ez 

κῶμον. λέγων ὅτι ust" αὑτοῦ {καὶ τῶν οἰκετῶν πιέτω). 

δειπνήσαντες οὖν ἤδη συσκχοτάζοντος ἐλϑόντες κόπτο- 

μὲν τὴν ϑύραν. οἱ δ᾽ ἡμᾶς ἐκέλευον εἰσιέναι. ἐπειδὴ 

δὲ ἔνδον ἐγενόμεϑα. ἐμὲ μὲν ἐκβάλλουσιν ἐκ τῆς 

οἰκίας. τουτονὶ δὲ συναρπάσαντες ἔδησαν πρὸς τὸν 

κίονα. καὶ λαβὼν μάστιγα Τεῖσις ἐντείνας πολλὰς 

πληγὰς sig οἴκημα αὐτὸν χκαϑεῖρξε. καὶ οὐχ ἐξήρκεσεν 

αὐτῷ ταῦτα μόνον ἐξαμαρτεῖν, ἀλλ᾽ ἐξζηλωκὼς μὲν τῶν 

9 διαλλαγεὶς (seu καταλλαγεὶς) Scheibe: ἀπαλλαγεὶς M | 
καϑίστατο Scheibe: ἀφίστατο M | Quae inclusa sunt, absunt a 
libro M, suppeditavit Ioannes Sicel. (669^ ὁπότ᾽ » prop. Rad | 
pro ἰδὼν Rad prop. (xer£Ae(js» | παριόντα Scheibe: παριόν- 
τῶν M, ἀπιόντα loannes | ἀλλήλοις loannes: ἀλλήλων M, 
ἀλλήλοιν prop. Rad | τῶν οἰκείων Cob 4 Τεῖσις Rad: 
τις M 

24 

r2 

e 
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νέων τοὺς πονηροτάτους ἐν τῇ πόλει. νεωστὶ δὲ τὰ 

πατρῷα παρειληφὼς καὶ προσποιούμενος νέος καὶ πλού- 

σιος εἶναι. πάλιν τοὺς οἰκέτας ἐκέλευσεν ἡμέρας ἤδη 
γενομένης πρὸς τὸν χίονα αὐτὸν δήσαντας μαστιγοῦν. 

οὕτω δὲ τοῦ σώματος ἤδη πονήρως διαχειμένου ᾿άντί- 

ucyov μεταπεμψάμενος τῶν μὲν γεγενημένων οὐδὲν 

εἶπεν, ἔλεγε δ᾽ ὡς αὐτὸς μὲν δειπνῶν τύχοι. οὗτος δὲ 

μεϑύων ἔλϑοι. ἐχκόψας δὲ τὴν ϑύραν xci εἰσελϑὼν 
χαχῶς λέγοι αὐτὸν xci τὸν ᾿ἀντίμαχον καὶ τὰς γυναῖ- 

χας αὐτῶν. ᾿Δντίμαχος δὲ ὠργίζετο μὲν αὐτοῖς ὡς 

μεγάλα ἡμαρτηκόσιν. ὅμως δὲ μάρτυρας παρακαλέσας 

ἠρώτα αὐτὸν πῶς εἰσέλϑοι" ὁ δὲ κελεύσαντος Τείσιδος 

6 χαὶ τῶν οἰκείων ἔφασχε. συμβουλευόντων δὲ τῶν 

εἰσελϑόντων ὡς τάχιστα λῦσαι καὶ τὰ γεγενημένα δεινὰ 

νομιξόντων εἶναι ἀπέδοσαν αὐτὸν τοῖς ἀδελφοῖς. οὐ 

δυναμένου δὲ βαδίξειν ἐκόμισαν αὐτὸν εἰς τὸ Ζ]εῖγμα 

ἐν κλίνῃ. καὶ ἐπέδειξαν πολλοῖς μὲν 'A)mvaíov, πολ- 

λοῖς δὲ x«i τῶν ἄλλων ξένων οὕτως διακείμενον ὥστε 

τοὺς ἰδόντας μὴ μόνον τοῖς ποιήσασιν ὀργίξεσϑαι., 

ἀλλὰ καὶ τῆς πόλεως κατηγορεῖν ὅτι οὐ δημοσίᾳ οὐδὲ 
παραχρῆμα τοὺς τὰ τοιαῦτα ἐξαμαρτάνοντας τιμωρεῖται. 

Dionys. Hal. de Demosth. 11. VI p. 983 R et Ioann. Sicel. 

cod. barocc. 175 fol. 83. 

231. ΤΌ. ᾿Επιτήδειός μοί ἐστιν "Aoyuxzog οὑτοσί, à δικα- 

σταί. Anonymus Seguerii (not. des manuscr. de la bibl. 

XIV 2 p. 34). 

ct 

νεωτέρων loannes, sed cf. XXIV 16 sq. | rovg ante ἐν τῇ 
add. Scheibe | μαστιγοῦν δήσαντας Ioannes 5 πονήρως ἤδη 
loannes | οἰκείων Usener: οἰκετῶν Ν 6 ἀπέδωσαν M | 
“εἴγμα scholion: ὃ τόπος ἐν τῷ Πειραιεῖ, ἔνϑα ἐδείκνυτο σῖτος 
x«l ἄλλα ὄσπρια ὑποδείγματα M | οὕτω loannes 
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CXVIL, ΠΡῸΣ TIMQ9NA. (161.) 

(3. Oi δ᾽ ἀλαξονεύονται uiv Τίμωνι παραπλησίως 229 

καὶ ἐσχηματισμένοι περιέρχονται ὥσπερ οὗτος. Suid. 

γ. ἐσχηματισμένος. 

CXVIII. IIPOZ TIM9NIAHN. (73.) 

(4. Πῶς δ᾽ àv τῆς διαϑέσεως τοῦ τετελευτηχότος 230 

ἀμελήσαιμεν. ἣν éxsivog διέϑετο οὐ παρανοῶν οὐδὲ 

γυναικὶ πεισϑείς:; Suid. v. διάϑεσις. 

OXIX*. ΠΡῸΣ TAHIIOAEMON. (162.) 

(4. Οὑτοσὶ δὲ πυροὺς ἐπὶ καλάμῃ goi. Suid. v. 212 

ἐπὶ καλάμῃ ἀροῦν. cf. Arsen. p. 239 W. 

CXX. TIIEP $EPENIKOT ΠΕΡῚ TOY ANAPOKAEIAOT 

KAHPOT. (14) 

18. ᾿ἀναγκαῖόν μοι δοκεῖ εἶναι. ὦ ἄνδρες δικασταί," 58 

περὶ τῆς φιλίας τῆς ἐμῆς καὶ τῆς Φερενίχου πρῶτον 

εἰπεῖν πρὸς ὑμᾶς. ἵνα μηδεὶς ὑμῶν ϑαυμάσῃ. ὅτι ὑπὲρ 

οὐδενὸς ὑμῶν πώποτε εἰρηκὼς πρότερον ὑπὲρ τούτου 
r2 νυνὶ λέγω. ἐμοὶ γάρ. ὦ ἄνδρες δικασταί. ἕένος ἦν 

Κηφισόδοτος ὃ τούτου πατήρ. καὶ ὅτε ἐφεύγομεν. ἐν 

Θήβαις παρ᾽ ἐχείνῳ χατηγόμην καὶ ἐγὼ καὶ ἄλλος 

᾿ϑηναίων ὁ βουλόμενος. x«i πολλὰ χαὶ ἀγαϑὰ καὶ 

ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ παϑόντες ὑπ᾽ αὐτοῦ εἰς τὴν ἡμετέ- 
ραν αὐτῶν κατήλθομεν. ἐπεὶ δ᾽ οὖν οὗτοι ταῖς αὖ- 3 

ταῖς τύχαις ἐχρήσαντο καὶ φυγάδες AOnvats ἀφίκοντο. 

ἡγούμενος τὴν μεγίστην αὐτοῖς ὀφείλειν χάριν, οὕτως 

οἰκείως αὐτοὺς ὑπεδεξάμην. ὥστε μηδένα γνῶναι τῶν 

CIX*. Τληπόλεμον Sauppe: ταχκπόλεμον A BV et pr. E. 
CXX. fr. 18. 1 ϑαυμάσῃ Sauppe e p. 596: ϑαυμάζη FM 
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εἰσιόντων. εἰ μή Tig πρότερον ἠπίστατο. ὁπότερος 

4 ἡμῶν ἐκέχτητο τὴν οἰκίαν. οἷδε μὲν οὖν χαὶ Φερένι- 
Ej xog, ὦ ἄνδρες δικασταί. ὅτι πολλοὶ λέγειν εἰσὶν ἐμοῦ 

δεινότεροι xci μᾶλλον τοιούτων πραγμάτων ἔμπειροι" 

ἀλλ᾽ ὅμως ἡγεῖται τὴν ἐμὴν οἰκειότητα πιστοτάτην 

εἶναι. αἰσχρὸν οὖν μοι δοχεῖ ἱκετεύοντος τούτου καὶ 
δεομένου τὰ δίχαια αὑτῷ βοηϑῆσαι περιιδεῖν αὐτόν, 

καϑ' ὅσον οἷός τ᾽ εἰμὶ ἐγώ. τῶν ὑπ᾽ ᾿ἀνδροκλείδου 

δεδομένων στερηϑῆναι. Dionys. Hal. de Isaeo 6 V p. 594 

coll. p. 596 sq. R. 

2584 19. Ei μὲν γὰρ ἀγροὺς κατέλιπεν 4vÓgoxAs(Óng ἢ 

ἄλλην φανερὰν οὐσίαν. ἐξῆν ἂν εἰπεῖν τῷ βουλομένῳ, 

ὅτι οὗτος μὲν ψεύδεται. αὑτῷ δὲ δέδοται. περὶ {δὲν 

ἀργυρίου x«i χρυσίου xci ἀφανοῦς οὐσίας δῆλον ὅτι. 

ὕστις ἔχων αὐτὰ φαίνεται. τούτῳ δέδωχεν. Suid. v. 

οὐσία φανερά. 
de Androclida et Pherenico cf. Plut. Pel. 5 sq. Causa 

acta est anno fere 380. Blass Att. Ber. I? 695. 

CXXI. ΚΑΤΑ 9oIAIIIITOT EIIITPOIIH2, 

εἰ γνήσιος. (86.) 

240 80. Φιλίππῳ δὲ μὴ οἴεσϑ'ε ταῦτ᾽ ἀποχρᾶν. Zonar. 
? - M 3 € ? - , 

lex. v. ἀποχρῆν καὶ ἀποχρᾶν. et. Harp. v. “Δρχτοῦρος, ζειρά, 
e , ᾽ὔ / - 

600c, Πεδιακά, Poll. X 28 (τὰς κλεῖδας). 

CXXIL ΠΡῸΣ $IAOKPATHN ΣΥΜΒΟΔΑΙΟΥ 
AIIOAOTIA. (93.) 

Harp. v. Βησαιῆς, Evovvusig, Bekk. Anecd. 115, 27 
(φιλόγυνος). 

3 οἰκίαν] οὐσίαν Bekker 4 οὖν μοι M, μοι οὖν Ε | 
ἱκετεύοντος Ἠϊτβομσ: κελεύοντος FM ἔν. 179. οὗτος Scheibe: 
οὐδὲν libr. | δὲ add. Scheibe. 

CXXI fr. 80. οἴεσθε Scheibe: οἴεσθαι erat. 
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COXXII. ΠΡῸΣ e$IAGQNA ὙΠῈΡ OEOKAEIAOT 

ΦΟΝΟΥ͂. (38) 

81. ᾽4λλ᾽ εἰς τὸ οἰκάριον τὸ ὕπισϑε τῆς yvvcuxa- 244 

νίτιδος. Poll. IX 39. 

CXXIV. ΚΑΤᾺ $IAQNIAOT BIAISN, 

εἰ γνήσιος. (65.) 

82. Ἔστιν οὖν γυνὴ ἑταίρα, Ναὶς ὄνομα, ἧς ᾽4ρ- 245 
χίας κύριός ἔστιν. ὁ δ᾽ Ὑμέναιος ἐπιτήδειος, ὃ Φιλω- 

νίδης δ᾽ ἐρᾶν φησίν. Athen. XIII p. 592 C. cf. Harp. 
v. ἡλιαία, κακώσεως. βιαίων. 

CXXV. ΠΕΡῚ ΤΗΣ $PTNIXOT OTTATPO, 

εἰ γνήσιος. (11.) 

Harp. v. ἀρκτεῦσαι. δεκατεύειν. 

CXXV*. ὙΠῈΡ XAIPEMENOTXE. (61. 

82a. Constat igitur, iudices, Simonem domo sua, 288 

ab suis diis penatibus vi cum summa iniuria esse 

exturbatum. Nam Chaeremenes cum hominibus ar- 

matis ad eum venit: cum venisset, sine ulla religione 
domum eius expugnavit: expugnata vi domo familiam 

abstraxit: abstractam tormentis omnibus excruciavit: 
eruciatam vinxit: vinctam in publicum proiecit, credo, 

ne suum maleficium tacitum lateret, sed cum prae- 

tereuntes prostratam famiham viderent et ab his rem 

gestam audirent, simul et oculis et auribus scelus 

ilius usurparent. Rut. Lup. de fig. I 13. 

CXXIV. fr. 82. ὁ ante Φιλ. del. Scheibe. 
CXXV*. fr. 825. Chaeremenes Caussin: cheremenes libr. | 

abstraxit R.Steph: abstrahit libr. | credo Stanger: prae- 
do libr. 



316 ATXIOT 

CXXVI. ΠΡΟΣ XAIPEZTPATON. (163.) 

Harp. v. ἐπαχτὸς ὅρκος. 

CXXVIL ΠΡΟΣ ΧΎΤΡΙΝΟΝ. (144) 

252 δῦ. ᾿Εξαίφνης τοῦ συναχολουϑοῦντος οἰκέτου λίϑον 

τις λαβὼν ἔχρουσε τὸν λυχνοῦχον. Poll X 116. 

ΑΠΑΡΑΣΗΜΑ. 

204 84, Μυσίας ἐν τοῖς ὀρφανικοῖς λέγει’ Καὶ φανερὸς 

γέγονεν οὐ τῶν σωμάτων συγγενὴς Ov ἀλλὰ τῶν χρη- 

μάτων. Clem. Alex. strom. VI p. 626. Sylb. 

266 — 85. Ὅστις τοῦ μὲν μὴ ἀδιχεῖν οὐ προνοεῖται. τοῦ 

δὲ μὴ δοῦναι δίχην ἐπιμελεῖται. καχουργεῖ. Stob. 

ΠΟΤῚ]. II 24 — III 2,22 H. 

207 δύ. Ψεύδεσθϑαι προχειρότατον τοῖς πολλάκις ἅμαρ- 
vávovcw. ld. XII 21 — III 12, 207H. 

268 — 87. Τὴν αὐτὴν γνώμην ἔχειν δικάζοντας ἄξιον 
ἥνπερ νομοϑετοῦντας. Id. XLVI 17. 

269 88. Ei uiv οἷόν v ἦν ἐκ τῶν προτέρων λόγων 

τὰ δίχαια γιγνώσκειν. οὐδὲν ἂν ἔδει τοὺς φεύγοντας 

ἀπολογεῖσθαι. ἀλλ᾽ ἀκριτὶ ἀποϑνήσκειν. ἐπεὶ δὲ τὰ 
ψευδῆ λέγειν δυνατόν ἔστι τοῖς κατηγοροῦσι. δίκαιον 

ἀμφοτέρων τῶν ἀντιδίκων ἀχούσαντας τηνικαῦτα τὴν 

περὶ τοῦ δικαίου ψῆφον φέρειν. Id. XLVI 110. 

910 — 89. Προσήχει δ᾽ ὑμῖν περὶ ψυχῆς δικάξουσι μὴ 
παρανομεῖν ἀλλ᾽ εὐσεβεῖν. μηδὲ ϑορύβῳ τὰ πράγματα 

xoívew ἀλλὰ σιωπῇ τὰ δίκαια γιγνώσκειν. Id. XLVI 111. 

“1ι 90. Ἧι γὰρ ἂν ἡμέρᾳ γυνὴ προδῷ τὸ σῶμα καὶ 

CXXVII. fr. 83. τὸν λυχνοῦχον Seber: τῶν λυχνούχων 
libr. ἔν. 88. ἀκριτί) ἀκρατί Α, ἀκρίτους Cob — fr. 89. ὑμῖν 
περὶ φυχῆς Bekker: ἡμῖν περὶ φυγῆς libr. 
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τάξιν λίπῃ τῆς αἰδοῦς. εὐθέως παραλλάττει τῶν φρε- 

νῶν. ὥστε νομίζειν τοὺς μὲν οἰχείους ἐχϑρούς. τοὺς 

δὲ ἀλλοτρίους πιστούς. περὶ δὲ τῶν καλῶν καὶ αἰσχρῶν 

ἐναντίαν ἔχειν τὴν γνώμην. Id. LXVIII 32. 
91. Τοῦ νόμου χελεύοντος τοὺς ἐπιτρόπους τοῖς 205 

ὀρφανοῖς ἔγγειον τὴν οὐσίαν κχαϑιστάναι. οὗτος δὲ 

ναυτικοὺς ἡμᾶς ἀποφαίνει. Suid. v. ἔγγειον. 

92. Ἢ γὰρ γλῶττα νοῦν οὔτε πολὺν οὔτε μικρὸν 280 

ἔχει, ὃ δὲ νοῦς, ᾧ μὲν πολύ, πολύς, ᾧ δὲ μικρόν, 
μικρός. Gregor. Cor. de dial. p. 4 Schaef. 

93. Ὅσας ἄξιος qv λαβεῖν πληγάς, τοσαύτας εἴληφε 215 

δραχμάς. Demetr. in Rhetor. Gr. IX p. 58 W. 

94. Eicitóvrov πρὸς τῇ Νεμέᾳ ἕστηκεν ἐπιδέξια. 2:2 

ΒΟ ΤΠ 159. 

95. ““ρπάσας τὴν χνημίαν τῆς ἁμάξης. Poll. VII 116. 273 

96. ᾿“δελφιδοῦς μοί ἐστιν. ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι. 274 
Maxim. Plan. in Rhetor. Gr. V p. 382 W. 

917. Πολλαχῇ οἰχειότατον ἐμαυτῷ νομίξω βοηϑεῖν. 
Apsimes in Rhetor. Gr. IX p. 482 W. 

98. Ei τις ἄλλος βούλεται, αἰτείσϑω ὑμῶν. Bekk.9?77 
Aneed. p. 122, 7. 

99. Ὅς λητουργῆσαι μὲν οὐδὲν πώποτε ἐτόλμησε 218 

τῇ πόλει. bid. p. 155, 26. 

100. “Ὅτι προδιχῶ τοῦ ἀλλοτρίου ἀπελευϑέρου. 219 
Ibid. p. 169,27, quod fragmentum ad or. CIX Sauppe refert. 

n2 -1 c 

fr. 91. ναυτικὰ τὰ ἡμῶν Sauppe, sed non opus. fr. 92. Bois- 
sonad. ad Choricium Gaz. p. 325 proponit: ᾧ μὲν πολὺς, c δὲ 
μικρός, sed Sauppe hunc in modum interpretatur: neque linguae 
volubilitate neque mentis acumine gloriari quemquam iure 
posse: linguam enim nihil acuminis per se habere, acuminis 
vero tantum quemvis habere, quantum natura impertiverit. 
fr. 95. κνημίαν V Sauppe cf. Poll. X 157: erat χνημίδα. 
fr. 917. πολλαχῇ Sauppe: erat πολλαχοῦ 
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287 101. Ἦν yàg προϊδόντα τινὰ (x«l) τὸ πῦρ τῆς 

Χιμαίρας φυλάξασϑαι. —"Tzetz. ad. Lycophr. v. 17. 

102. πάλαι μέν ἐστι πονηρὸς .... ἀλλὰ viv, Δυσίας 
ἂν εἶπεν, ἐξείργασται καὶ τέλος ἔχει καὶ πέρας ἀηδίας 
ἐστίν.  Synes. ep. 92. 

283 102b. ᾿Εξῆν ἄν μοι χρῆσϑαι ὅτι ἐβουλόμην. Tzetz. 
exeg. ad Il. 85 Herm. 

289 . 109. Omnibus in rebus suam confidentiam osten- 
tabat. Debitum petebamus: non dissolvebat.  Mina- 

bamur: contemnebat. Lex nihil valebat, magistratus 

neglegebat. Venit hoe tandem nobis novissime tempus 

uleiscendi. Rutil. Lup. de fig. I 15. 

290 — 104. Rure rediens, iudices, homo maior natu, magno 

calore, vix sufferens viae molestum, tamen his verbis 

egomet me consolor: Fer fortiter demum laborem: 

iam brevi domum venies exspectatus, excipiet te 
defatigatum diligens atque amans uxor; ea sedulo ac 

blande praeministrando detrahet languorem et simul 

seniles nutriendo recuperabit vires. Haec me in itinere 

recogitatio prope confectum confirmabat. Postea vero 

cum domum veni, nihil earum rerum inveni, sed potius 

bellum intestinum ab uxore contra me comparatum. 

Rutil. Lup. de fig. I 21. 

291 . 105. Nam ego huie, iudices, quidquid ad superius 
tempus attinet, nihil succenseo: nihil enim deliquisse 

fr. 101. καὶ add. Sauppe fr. 102. cf. Theophyl. Bulg. 
vol. III p. 6504: ταῦτά ys ἤδη ἀπέγνωστο καί, Πυσίας ἂν εἶπεν, 
ἐξείργαστο ἡγεμόνων κακότης ἔν. 103. tandem Halm: tamen 
libr. fr. 104. ealore Rhenan: clamore libri | molestum Med. 
À.: molestiam vulg | fer R. Steph: ferri libr. | venies R. Steph: 
veniens libr. | detrahet Ald: detrahit libr. | recreabit (vel) 
reparabit Ruhnk | cogitatio RH. Steph. 
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cognovi. Sed in hoc novissimo facto cum plenum 
malitiae perfidiaeque invenirem, merito reprehendere 

atque odisse coepi. Quaeritis fortasse, quid acciderit 

causae, quamobrem eundem et laudem et vituperem? 

Quod idem commutata voluntate non est qui fuerat, 

neque idem nunc de se audire debet, quod prius 

consuerat, cum sine noxa se gerebat. Non arbitratus 
es Igitur, rursus eum reversurum officio atque amicum 

tibi futurum? Quo modo? quem sciam tantum facinus 

in me admisisse, ut 4n» reliquum tempus neque bene- 

ficio locum neque benevolentiae spem relinqueret? 
Rutil. Lup. de fig. II 3. 

106. Hae oratione saepius apud me utebatur et 292 

orabat, ut suarum aerumnarum misererer, inopiae 

subvenirem. Quid multa? commotus humanitus pre- 

cibus deprecanti quod petebat dedi, solus soli, quo 

minus nota calamitas hominis esset. Sed ut paratus 

venisse videtur, iam se negabit accepisse et flens 

vobis supplicabit ut se a calummiatoribus eripiatis. 
Vos autem cum «sie» se agentem videritis, faeitote ut 

et illus e£ mei memineritis. Rutil. Lup. de fig. II 4. 

101. Sed vos aequum est voluntatem dispicere.293 

Nam consilio valuit, fortuna lapsus est: homo fuit, 

fatetur. Concedendum non omnia posse (hominem»: 

hoc enim deorum est proprium. Rutil. Lup. de fig. II 8. 

108. Quapropter prodigam in multos largitionem 294 

fr. 105. in add. Rhenan. fr. 106. humanitus Ruhnk: 
humanitis Vind, humanitatis Med.ADB | videtur Ruhnk: 
videbatur libr. | sic add. Ruhnk fr. 107. vos Rhenan: 
nos libr. | voluit Rhenan | hominem post Sauppium add. 
Halm. fr. 108. prodigam margo Rhen. Gronow.: per- 
gam libr. 
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abstimentiae testimonium ne credideris: multo enim 

confidentius hoc genus hominum furatur. Nam quo 
magis eget ad sumtum ambitionis, audacius facit ra- 

pinam, ut huic ipsi ambitioni copia suppeditare possit. 

Rutil. Lup. de fig. II 9. 

295 109. Nec iam rationem invenimus, qua flecti posse 

speremus. ta nos omnibus modis tentatos acerba 

ae nimia tua facultas affligit. Rutil. Lup. de fig. II 10. 

2396 — 109b. ἔφη Ζυσίας κοινὸν ἑαυτὸν εἶναι φίλον τῆς mó- 
λεὼς.  Aristid. or. platon. 2. 

EIHIZTOAAI. 

Suid. “υσίας᾽ . . . ἔγραψε δὲ καὶ τέχνας δητορικὰς 
καὶ δημηγορίας ἐγκώμιά τε καὶ ἐπιταφίους καὶ ἐπιστο- 
λὰς ζ΄, μίαν μὲν πραγματικήν., τὰς δὲ λοιπὰς ἐρωτικάς, 
ὧν αἱ ε΄ πρὸς μειράκια. 

Li! 

I. PLATONICA. (168.) 

253 οἵ Plat. Phaedr. p. 230e — 284. 

II. ΠΡΟΣ AZTBAPON. (167. 

254 110. Itvva(og γὰρ αἱ γυναῖχες πώμαλα ἔφασαν 

ὠρχῆσϑαι αὐτάς. δέον οὐδὲ πιούσας ἀπηλλάχϑαι τοῦ 
συμποσίου. Suid. v. πώμαλα. 

III. ΠΡῸΣ METANEIPAN. (166.) 

255 — 111. Καὶ τὴν uiv χόμην ψιλὴν ἔχεις, τὰς δὲ μα- 
δχάλας δασείας Schol. Plat. p. 347 Bk. 

ne Barth: non libr. | huic] hine Barth ἔτ. 109. flecti 
sc. iudiees Sauppe | nimia Halm: nimium libr., nimia illa 
Sauppe | affligit H Steph: affliget libr. fr. 1095. verba in 
oratione adversus Archinum locum habere potuisse monet 
Sauppe ἔν. 110. ὠρχῆσϑαι AV, erat ὀρχεῖσϑαι, ὀρχήσασϑαι 
Bernhardy, qui πώμαλα pone οὐδὲ transponi iubet 
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119. Γυναικῶν δὲ πολλῶν x«l ἀνδρῶν ὁμοῦ χκατα- 256 

κειμένων. Suid. v. ὁμοῦ. 
cf. Poll. VII 130 (φρυγανοφόροι), Athen. XIII p. 592^. 

IV. ΠΡῸΣ IIOATKPATHN ΚΑΤ᾽ EMIIEAOT, 

εἰ γνήσιος. (165.) 

113. Ἢ τὸν ὀφθαλμὸν τὸν ἕτερον γλαυκότερον 259 

εἶναι ἢ πεφορινῶσϑαι (v. 1. πεφοριῶσϑαι). Harp. v. πεφο- 
ριῶσϑαι. 

V. EX INCERTIS EPISTOLIS. 

114. Aéyov ὡς οὐ φιλῶ σε. φαυλότητά μου με- 260 

γίστην καταγιγνώσχεις" εἶ γὰρ ἦϑος τοιοῦτον καὶ τρό- 

zov xci ψυχὴν xci εὔνοιαν οὕτως ἀπροφάσιστον. 

ἔτι δὲ συνουσίας οἰκειότητα καὶ λόγων κοινωνίαν μὴ 

καϑ' ὑπερβολὴν ἀσπάζομαι. τίς γένοιτ᾽ ἂν ἐμοῦ ἀϑλιώ- 

τερος. ὃς ἀναισϑήτως ἔχω πρὸς τὸ φρονεῖν; Suidas v. 

φαῦλον. 

115. ιμην δὲ ἔγωγε τοσαύτῃ φιλίᾳ συνηρμόσϑαι 261 

τὴν ἐμὴν xci τὴν σὴν εὔνοιαν. ὥστε μηδ᾽ ἂν τὴν 

᾿Ἐμπεδοχλέους ἔχϑραν ἐμποδὼν γενέσϑαι ἡμῖν. Ζέξεις 

ΠῺατμ. Bull corr. hell. I 153 ἐν ἐρωτικῷ ε΄, Suid. v. Ἔμπε- 
δοχλέους ἔχϑρα. Diogenian. prov. IV 77, lex. Vind. 89. 
(M. Apostol VIII 21, Arsenius p. 223) cf. Harp. &ma- 
γορξύειν. 

fr. 118. πεφωριῶσϑαι Sauppe cum Et.M p. 666 et Bekk. 
Anecd. 293, 20 cf. φωριαμός cista, arca. fr. 114. ἀπροφάσι- 
στον Sauppe: ἀπροφασίστως libr. fr. 115. δὲ om. Patm | 
τοσαύτῃ] τοιαύτῃ Suid. Diog. lex. Vind | τὴν... εὔνοιαν 
om. Suid. Diogen. lex Vind, so: Diogen. libri bg. Gaisf. | 
£uzoó. T. γεν. Suid. lex Vind, ἰσχῦσαι διαστῆσαι Diogen., 
£uz. γεν. Tu. ἢ (Gy. διαστ. Blass. 
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116. Vocabula singula a Lysia usurpata dicuntur haee: 

ἀδεσπότους Poll III 74, ἀναδικία Poll. VIII 23, &ve- 
297/335 | ψιαδοῖ οὐ ἀνεψιότης Bekk. Anecd. 401, 92. ἀντεδικάσαντο 

Poll. VIII 23, ἀνυποπτότερος Poll II 57, ἀξιοῖ Bekk. 
Anecd. 412, 28, ἀξιῶν ib. 412, 26, ἀποδικάζων Poll. VIII 24, 
ἀπόχρισις Harp., ἀπολιμπάνουσιν Bekk. Anecd. 430, 11, ἀπο- 
πέμψεως Poll. VIII 31, ἀποπεφασμένον Bekk. Anecd. 433, 1, 
ἀποφοιτᾶν Eusthat. Il. σ΄ p. 1167, 23, βεβαιώσεως Harp., 
δειπονοφόρος Poll. VI 102, διαδόσεις Harp., διακωδωνισϑέν- 
τὲς Et. M. 267, 27, ἐντέχνως Phryn. ep. p. 344, τῆς égo- 
ρείας Poll Π 55, ἡλικία τῆς πόλεως Buid., ἦλϑε và ὀστᾶ 
lex. Vind. 98, ϑίασος ibid. 100, /ucríóws Poll. VII 42, 
κακοτεχνίου Poll VIII 37, καταγηόχασι Phryn. ecl. p. 121, 
κατεδιῃτησάμην Poll. VIII 64, κεκοινωνημένοι Phot. 152,27, 
λιπομαρτύριον Phot. 225, 26. μεῖζον (sc. δικαστήριον) Poll. 
VIII. 121, μυχτηρίξειν Poll. II 78, νεανιευόμενοι Poll. II 20, 

ξυλοφορίαν Poll. VII 131, ἐπ᾽ οἰκήματος Schol. Plat. 
p. 324 Bk, ποία Phot. 435, 21, πολυφιλώτερος Poll. III 63, 
προπράτας et συμπράτας Poll. VII 12, στήριγμα Poll. X 157, 
σύνδουλοι Poll. III 82, τιμή Hesych s. τιμωρία. φρατρίζειν 
Bekk. Aneed. 115, 29, χρηματιστής Suid. χρημάτων Suid. 
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Ἄβυδος Troadis oppidum fr. 4, 
᾿βυδηνὴ ib. 
ἄγειν in servitutem abducere 
XXIII 9 sq.; in carcerem 
XIII 23. 

ZAymelàcog ex Asia revocatus 
anno 394 in Boeotiam inva- 
sit XVI 16. 

Ἁγνόδωρος μφιτροπαιεύς, Cri- 
tiae affinis XIII 55. 

CAyvov) Theramenis pater, in 
probulorum numero est XII 65. 
ἀγορά Athenarum forum I 18 
XH 96 XXIII 9, sedes merca- 
turae et commercii 1 8. 16 
XXIV 20, prope quam curia 
et iudieia sita erant XIX 55, 
& qua arcebantur οἱ ἄτιμοι 
[VI 9. 24]. 

— Piraei, quae 'Izzoócuswoc 
vocatur XIII 23. 

ἀγορανόμοι decemviri sorte 
electi, qui mercaturae prae- 
sunt XXII 16. 

Ἀγόρατος. Eumaris filius, in 
quem or. XIII habita est. 

ἄδεια impunitas, quae indici 
facinoris dabatur [VI 23. 36. 
43| XIII 55. (50. 56). 

Ἀδείμαντος classis Atheniensi- 
um praefectus, qui naves La- 
cedaemoniis prodidisse fere- 
batur XIV 38. 

Ἄδραστος Argivorum rex The- 
banis bellum infert [II 7]. 

᾿ἀδρίας mare Adriaticum pro- 
cellis infestum fr.1, 4 XX XII 25. 

ἀδύνατοι, infirmi corpore, qui- 
bus publice pecunia solveba- 
tur XXIV 4. 13. 16. 

ϑηνᾶ XIII 81 XIX 39. 
ϑῆναι [VI 25], ϑήναξε fr. 

78, 8, ϑήνηϑεν XIII 25, 401j- 
vnc. XVIII 13. 

ἀιϑηναῖοι αὐτόχϑονες dicuntur 
[II 17]. 

ἀϑληταὶ ἵπποι XIX 68. 
Ἄἄϑως mons [II 29]. 
Aiywe ab Atheniensibus op- 
pugnatur [Il 49], Αἰγινῆται 
proelio navali superantur [II 
481. 

(Αἰγὸς ποταμοί) proelium na- 
vale anni 405 commemoratur 
XII 48 XIII 5 XIV 38 XVI 4 
XVIII 4 XIX 16 XXI 9 XXX 10. 

«Αἴγυπτος ab Atheniensibus bel- 
lo lacessitur [II 49]. 

αἰδέσασϑαι fr. XXXIV. 
αἰκίας iniuriarum realium actio 
privata fr. 44. fr. LVII. LXIV. 

«ἴσιμος Piraeensium pompae 
in arcem anno 403 ductae 
praeest XIII 80. 

«Αἰσχίνης ὁ Σωκρατικός fr. 1, 
1. 2, diversi esse videntur in 
quos fr. II et III scripta sunt. 

Aicyvitóns delator trigintavi- 
rorum tempore XII 48. 

Ἀκαδήμεια lucus prope Athenas 
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situs, in quo Lacedaemonii 
anno 403 castra posuerant 
XVIII 10. 

ἀκρόπολις Athenarum arx XII 94 
XIII 46, quae πόλις vocatur 
XIII 80. 

AAs£log 
SUN: 

Δλεξίδημος fr. IV. 
Ἄλεξις Aristodici filius trierar- 
chus XXXII 24 sq. 

Ἁλίαρτος. Boeotiae oppidum, 
ubi Lysander anno 395 proe- 
lium commisit XVI 13. 

Ἁλικαρνασσός XXVIII 12, ἅλι- 
χαρνασσεῖς 17. 

AàAxi«g — Antisthenis 
VII 10. 

Ἀλκιβιάδης ὃ παλαιός XIV 39. 
λκιβιάδης, Cliniae filius, clas- 

sis praefectus XXI 6, patriae 
insidiatur XIV 30 sq., filium 
Athenis in Thraciam arcessit 
26; de re familiari XIX 52, 
de luxuria fr. 4. 

᾿4λκιβιάδης minor, in quem or. 
XIV et [XV] conscriptae sunt. 

λκίβιος fr. VI. 
Alozsxi  Antiochidis pagus 
XIX 16, prope urbem situs. 

μαξόνες [II 4]. 
ἀμβλώσεως abortus actio fr. X. 
ἀμύητοι mysteriis qui non 
initiati erant [VI 51]. 

ἀμφίϑυρος οἰκία XII 15. 
Ἀμφιτροπή Antiochidis pagus 
prope Laurion situs. Augi- 
τροπαιεύς XIII 55. 
ἀναγραφεὺς τῶν νόμων XXX 2. 
25, ἀναγραφή 17. 25. 

ZAv«yvoo?e Erechtheidis pagus 
ad oram sub Hymetti radi- 
cibus situs. | Aveyvocotoc 
XIII 78. 
ἀναϑήιατα donaria in templis 
deposita XXVI 4. 

archon anni 405/4 

libertus 

INDEX NOMINUM ET RERUM 

ἀναδικία fr. 116. 
ἀνακαλυπτήρια fr. VII. 
ἀνάκεια Dioscurorum dies fe- 
Sugerir Ὁ. 9: 

Ἀναξίβιος fr. LX. 
Ἀνδοκίδης orator ἀσεβείας in- 
simulatus [VI] fr. VIII. 

ἀνδραποδιστής plagiarius X 10 
[XI 6] (XIII 67). 

Avóooxis(óne Thebanus Athe- 
nis exul mortuus est fr. 78, 4. 
79, adversariorum insidiis 
cireumventus Plut. Pel. 6. 

Αινδροτίων fr. IX. 
ἀνδροφόνος homicida X 6 sq. 
[XI 3] XIII 56. 81. 88. 

ἀνδρωνῖτις 1 9. 
Ἄνϑεια meretrix fr. 59. 
ἀνϑήνη Laconicae oppidum 
[o MBXOVA 

Ἀντιγένης fr. 8. 
ἀντιγενίδας fr. XCVII. 
ἀντιγραφή exceptio fori XXIII 
5. 10, ἀντιγράφεσϑαι, 5. 

ἀντίδοσις bonorum permutatio 
HI 920 IV 1. 2. XXIV Ὁ 7 
Dea 

Ἀντικλῆς VII 4 XIII 64. 
Ἀντίμαχος fr. 15,5. 
ἀντισϑένης VII 10. 
ἀντιφάνης XXXI 21. 
Ἀντιφῶν Orator capitis dam- 
natus XII 67 — fr. XI. 

ἀντωμοσία partium in lite iu- 
ramentum XXIII 13. 

Ἄνυτος Anthemionis filius po- 
pularium cum  Thrasybulo 
princeps XIII 78. 82 fr. CXIIT 
Diversus esse videtur, qui 
XXII 8 sq. σιτοφύλαξ fuisse 
perhibetur. 

Ἀξίοχος Alcibiadis familiaris 
fr. 4. 

ἀπάγειν [VI 18] X10 XII 25 
XIH 68. XXV 15. XXVI 
ἀπαγωγή XII 85 sq. 
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ἀπελεύϑερος libertus VII 10 
fi^ 100. 

ἀπίλλειν vox obsoleta — ἀπο- 
κλείειν X 11. 

ἀπογράφειν indicem conficere 
XII 8, bonorum XIX 50 fr. 9, 
bonorum publieandorum X VIT 
4 XXI 16, nomen dare (ἀπο- 
γράφεσϑαι) XXV 9, nomen de- 
ferre VII 2. 29 XIII 30. 61. 
81. 

ἀπογραφή IX 3. 21 XIII [65]. 
87 XVII 8 XXIX 1 fr. 26a. 

ἀποδοκιμάζειν magistratum de- 
signatum reicere VI 33, stra- 
tegum XIII 10, archontem 
XXVI 10. 13 sq., senatorem 
XXXI 3. 20. 31. 

ἀποκηρύττειν hasta posita ven- 
dere XVII 7 cf. Harp. 

ἀποκληροῦν sortiri; XXII 16 
XXVI 6. 

ἀπόκρισις fr. 116. 
ἀπολαγχάνειν sorte reici IV 3. 
Ἀπολλόδωρος Megarensis, quod 
anno 411 Phrynicho insidias 
struxerat XIII 71, agris pu- 
blice donatus est VII 4 — 
fr. XII. 

ἀπολλοφάνης fr. 53,2. 
AmólAov X 11 XIX 39. 
ἀπόπεμψις fr. 116. 
ἀπόρρητα arcana Cereris [VI 
51], tacenda XII 69 XXXI 31 
(ἐν ἀπορρήτῳ XIII 21), infanda 
X 2. 6. 8 [XI 3]. 

ἀποστασίου actio fr. VIII. XV. 
XXXII. CIX 

ἀποτυμπανίξειν clava percutere 
XIII 56. 67 sq. 

ἀποφράδες ἡμέραι dies religiosi 
[1080549 

Ἀργεῖοι [II 8. 10] XXXIV 7. 
ἀργίας actio fr. XVII. C. 
(ἀργινοῦσσαι) proelium navale 
anni 406 XII 36. 

Lxs:AS. Ed. maior. 
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Apónrróe collis prope urbem 
ad [lissum situs fr. LXXXIV. 

Ἄρειος πάγος. τὸ ἐξ A. m. δι- 
καστήριον de caede iudicat 
π 90. ἘΠ ΠΝ 6 91 
XXVI 12 (οἱ νόμοι οἱ ἐξ A. 
z. [VI 15] 1 80); ἡ ἐν A. π. 
βουλή, cui adscribebantur qui 
archontes fuerant XXVI 11, 
olearum sacrarum curam ge- 
rit VII 7. 22. 25, reipublicae 
saluti prospicit XII 69. 

ἀρέσανδρος fr. XIII. 
Ἄρης [II 4]. 
Ἀρισταγόρας fr. XIV. 
Ἀριστογείτων tyrannicida fr. 12 
— Lysiae aequalis fr. 1, 1. 

Ἀριστόδημος fr. XV. 
Ἀριστόδικος pater et filius 
XXXII 24. 26 — diversus fuisse 
videtur XXIII 13 sq. 

Ἀἀριστόκλεια meretrix fr. 59. 
Ἀριστοκράτης Theramenis ami- 
cus XII 66 — fr. XVI. 

ἀιριστόκριτος Simonis familiaris 
III 8. 

Ἀριστοφάνης ὁ Χολλήδης a tri- 
gintavirisinterficitur XIII58sq. 
— Nicophemi filius, de quo 
est, XIX cf. fr. II. 

Ἀριστοφῶν orator, lphicratis 
adversarius [fr. 45]. 

Aotozov tr. XVII. 
ἀρκτεύειν Dianae Brauroniae 
inservire fr. CXXV. 

Ἀρκτοῦρος fr. CXXI. 
Ἀρκτοφύλαξ fr. CXXI. 
Ἁρμόδιος tyrannicida fr. 12 — 
Iphicratis adversarius fr. XVIII 
— familiaris eius, cui or. I 
conscripta est I 41. 

&oongootc XXI 5. 
Ἀρτεμίσιον promunturium, ubi 
anno 480 pugnatum est 
[II 30]. 

Ἀρχεβιάδης Alcibiadis minoris 
25 
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familiaris XIV 21 — fr. 5. 16, 
1. 16a. 

ἀρχέδημος ὁ γλάμων Alcibia- 
dis minoris familiaris XIV 25. 

ἀρχεῖον [IX 9]. 
Aoyfvsog ὁ ναύχληρος, Lysiae 
familiaris XII 16. 

Ἀρχεπτόλεμος, unus e quadrin- 
gentis, capitis damnatus XII 
61. 

ἀιρχεστρατίδης Alcibiadem mi- 
norem in ius vocavit XIV 3 
[XV 12]. 

Ἀρχέστρατος Φρεάρριος strate- 
gus Mytilenae diem supre- 
mum obiit anno 407/6 XXI 8. 

Ἀρχίας fr. 82. 
ἀρχιδάμιος πόλεμος fr. IX. 
ἀρχιϑεωρία XXI 5. 
Ἄρχῖνος fr. XX. 
Ἄρχιππος ab Andocide ἀσεβείας 
insimulatur [ VI 11] — Tisi- 
dem αἰκίας reum facit fr. 75, 
176. 

ἄρχοντες magistratus militares 
[IX 6] XIV 21 [XV 5] [XX 5] 
XXVl121 XXVIII 5, — οἱ σιτο- 
φύλακες XXII 58sq., συγγρα- 
φεῖς videntur esse XXX 3, οἱ 
ἐννέα ἄρχοντες [VI 4] VII 22 
XXIV 13. ἄρχων eponymus 
XV 3 (XXVI 11 sQ.). 

ἀσεβείας crimen [VI 11 sq.] 
XXI 20. 

ἀσία |II 28. 40. 43. 51], ὁ τῇ 
A. βασιλεύς [II 21. 27. 60]. 

Actor ftr. XXL. 
Ἀσπασία fr. 1. 
ἀστικαὶ δίκαι XVII 3. 
ἄστικτον χωρίον aere alieno 
liberum ftr. I. 

ἀστράβη mulus  clitellarius 
XXIV 11. 

ἀστρατείας actio XIV 7 [XV 
1. 4]. 

ἄστυ urbs Athenarum XII 16 

"T 
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XIII 24. 80 sq. [XX 11] XXV 
18 XXXIS Piraeo opposita 
XXIX 12 XXXII 8. In discor- 
diis civilibus anni 403 factio 
urbana οἱ ἐξ ἄστεως [VI 39] 
XII 55 XXV 28 XXXIV 2 vel 
οἱ £v ἄστει [ VI 38] (XVII 19 
XXVI 16 XXXI 13 sq.). 

Ἀσύβαρος fr. ep. II. 
Acoz00coooc fr. XXIII. 
ἀτελεῖς τοὺς ὀρφανοὺς ἡ πόλις 
ἐποίησε XXXII 24. 

ἄτιμοι capitis deminuti a iu- 
dicibus ΧΙ 21 [XX 4] XXV 11. 
26, equites non probati XIV 9, 
testes falsi X 22, inertes fr. 
10, debitores fiscales, qui 
solvere nequibant[XX 35] XXI 
25. In rebus adversis inter- 
dum restituebantur XXV 27. 
ἣ παροῦσα ἀτιμία XXXI 29 
est honoris senatorii detrecta- 
tio, (&r. μεγίστη XXXI 26). 

Ἀττική ΧΙ 40. 
αὔλειος ϑύρα 111 XII 16. 
αὐλητρίδες IV 1. 
«Αὐτοκλῆς Simonis 
III 12 — fr. XXIV. 

«Αὐτοκράτης VIII 15 — fr. XXV. 
αὐτομαχεῖν fr. LI. 
ἐπ᾿ αὐτοφώρῳ ἐπιδεικνύναι, 
121, ἐλέγχειν VII 42 XIII 30, 
ἀποκτείνειν XIII 85. 

αὐτόχϑονες (ϑηναῖοι) [II 17]. 
ἀφαιρεῖσϑαι (εἰς ἐλευϑερίαν) 
XXIII 10 sq. XIII 23. 

Axycoret Oeneidis pagus fre- 
quentissimus. ἄχαρνεύς XXXI 

familiaris 

16. 
ἀχιλλείδης fr. XXVI. 

βάϑοα curiae, ubi prytanes 
sedebant XIII 37. 

Βάκχιος fr. XXVII. 
βασανίζειν servos I 16 III 33 
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IV 10 sq. VII 34 sq., cives ab 
hoc inquirendi genere tuti 
erant XIII 27, inquilini non 
item 25. 59. 

βασιλεύς Persarum rex [II 45] 
XIV 37 XIX 25 XXXIII 5, ὁ 
μέγας B. |I 56], ὁ τῆς Ἀσίας 
B. ΠῚ 21. 27. 60] --- ὁ Κιττιέων 
.[VI 26] — ὁ Κύπρου βασι- 

λεύων [VI 28] — archon rex 
Atheniensis [VI 4 sq. 11] 
XXVI 8. 

Βάτραχος delator trigintaviro- 
rum tempore XII 48, in exilio 
degit [VI 45] fr. XXVIII. 

βεβαίωσις fr. 116. 
Pita rei in iudicio sedes X 15. 

E pagus Antiochidis, 
σαιῆς fr. CXXII. 

βιαίων actio XXIIT12 fr. CXXIV. 
βλάβην διπλῆν ὀφείλειν I 32 
cf. X 19 — βλάβης actio fr. 8. 

Βόϑυνος viae sacrae locus fr. 33. 
Βοίων fr. XXIX. 
Βοιωτία, Agesilaus irrumpit 
XVI16, Βοιωτοί XIL 58 [XX 4], 
praedas capiunt sub annum 
400, quod Athenienses talenta 
duo non solvebant XXX 22. 
Athenienses foedus faciunt 
anno 395 XVI 13, quod anno 
383 solutum est XXVI 23. 

βουλευτήριον curia Athenarum, 
in qua decreta servabantur 
[VI 9], prope forum sita 
XIX 55, ubi senatus habeba- 
tur XXXI 1. Eadem sede et 
quadringenti [XX 1. 14. 16] 
et senatus (íirigintavirorum 
tempore usi sunt XII 25 
XIII 38. 

βουλή 1) 7 ἐν Ἀρείῳ πάγῳ f. 
XXVI 11 sq., de caede iudicat 
III. IV fr. 61, olearum sacra- 
rum curam gerit VII, saluti 

Βη- 

981 

reipublicae prospicit XII 58. 
— 92) οἱ πεντακόσιοι [VI 33] 
XXXI 32 ἡ f. ἡ (és fov- 
Asbovco XXX 22. Ad eam de- 
lictorum delationes  defere- 
bantur XIII 19 sq. 31 sq., de 
quibus saepenumero iudicium 
ferebat XXII 1. 11 XXX 7, se- 
natores designatos probat X VI 
XXXI, invalidorum curam 
agit XXIV. — 3) senatus tri- 
gintavirorum tempore XII 48 
XXV 14 XXX 10, Cleophon- 
tem capitis damnat XXX 11 
popularium principes  XIIT 
35sq., Theramenem XII 77, 
Hippiam et Xenophontem 
condemnat XIII 54, Agoratum 
absolvit XIII 38. 50. 74 — 
4) senatus quadringentorum 
anni 411 [XX 7]. 

Βοών fr. XXX. 
Βυζάντιον ἃ Thrasybulo $Sti- 
riensi anno 390 occupatur 
XXVIII 5. 

ὁ βωμὸς Μουνιχίασιν ara Dia- 
nae Munichiae XIII 24. 29. 52. 

γαμεταὶ γυναῖκες I 31. 
Γαμηλιών mensis XVII 5 
ΤΓεράνεια mons Megaridis quem 
Corinthii decupant anno 460 
cf. Thuc. 1 105 CIA I 433. 

Γλαύκιππος archon anmi 410/9 
XXI 

Γλαύκων, Dicaeogenis propin- 
quus, fr. 23. 

γναφεῖον IIL15 XXIII 2 XXXII 
20. 

γνώμονες v. ἐπιγνώμονες. 
γυμνασιαρχεῖν ΧΧΙ 8. 
γυναικωνῖτις 19 III 6. 

“Ζάμνιππος Lysiae amicus, qui 
in Piraeo degebat XII 12 sq. 

25* 
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δαρεικύς XII 11. 
Zeiyuc Piraei locus fr. 75, 6. 
δειλίας actio XIV 5 sq. 
δεκαδοῦχος decemvir ex iis, 
qui trigintaviris exactis creati 
sunt fr. XXXV cf. XII 54. 

δεχαξὼ XXIX 12. 
δεκατεύω fr. CXXV. 
“εκέλεια a Lacedaemoniis mu- 
nita XIV 30 XVIII 9 [XX 28], 
Hippothontidis pagus .exe- 
λειόϑεν XXIII 2 sq., zfexsAst- 
εἴς 8. 

Ζελφοί templi donarium XIX 
39. 

Ζεξιός fr. XXXII. 
Ζέξιππος fr. XXXIII. 
δεσμωτήριον Athenarum XII 
16 sq. 26. 52 XIII 18. 39. 44 
XIX 1 XXVI 13. — Corinthi 
XIII 67. 

δημαγωγοί XXV 9 XXVII 10. 
Ζημάρατος Chytros Cypri op- 
pidum prodit, fr. 2. 
δήμαρχος fr. XCIV. 
δημεύειν VILI 4. 6 ΧΙ 83 [XIV 
9| XVH 4sq. XVIII 14 sq. 
XIX 31 sq. 61 XXV 26 XXX 
29 {τ᾿ ΠῚ 

δημηγορεῖν [1388] X 1 XIV 45 
XVI 20. 

Ζημήτριος VII 10." 
δημιόπρατα fr. XLVIII. 
δήμιος XIII 56. 
“ἦμος Pyriampis filius XIX 
25sq. propter pulcritudinem 
et pavones celeber. 

Ζημοσϑένης fr. XXXIV. 
δημόσιον aerarium publicum 
V4 XII 19 XVII 6.9 XIX 11 
[XX 12] XXI 16. τὰ δημόσια 
pecunia publica XXV 19. 

δημόσιος servus publicus XXX 

δημοτεύεσϑαι XXIII 2 sq. 
δημότης homo de plebe [XX 
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153], homo de eodem pago 
XIII 55 [XX 5. 12. 23] XVI 14 
XXVII 12 XXXI 15 sq. 

“]ημοφάνης post quadringentos 
eversos accusando quaestum 
facit XXV 90. 

“ιαγόρας Melius, homo impius 
[VE TS]: 

διαγράφεσϑαι δίκην, irritam 
reddere XVII 5 fr. C. 

διαδικασία disceptatio inter 
plures, qui eandem sibi ad- 
iudicari rem volunt XVII 1, 
διαδίκασμα 10. 

διαϑήκη XIX 39 XXXII 5 fr. 
XLIV, διάϑεσις fr. 74 cf. XII 
41. 

δίαιτα causa arbitris privatis 
tradita, δίαιταν ἐπιτρέπειν 
XXXII 2 fr. 16, 2, δίαιταν κα- 
ταδιαιτᾶσϑαι XXV 16. 

διαιτητής arbiter publicus X 6 
fr. 16,2 — privatus VIII 12. 

διαμαρτυρεῖν exceptio fori per 
testes interposita XXIII 13 
fr. XV. LXXV. 

Δικαιογένης fr. 23. 24. 
“Ἰικαιόπολις Thraciae oppidum 
fr. LX. 

δικαστήριον 1) locus iudicii 
[VI 54] X 25 XIX 55 — 2) iu- 
dices XIII 12 XXVI 6, ótx. τὸ 
ἐξ Ἀρείου πάγου 180 cf. [VI 
14] — 3) iudicium [VI 21] ΙΧ 
11 XIIÍ 35 sq. 56. [65]. 68 
XXX 3. 10. 834 fr. 16,1. 

Zhoysirov reus or. XXXII. 
Διογένης fr. 29. 32. 
Zhóyvqros Niciae et Eucratis 
frater XVIII 9. 

Zhódoros Diogitonis et frater 
et socer, mercator, anno 410 
ad Ephesum in proelio ceci- 
dit XXXII 4sq.—fr. XXXVIII. 

“ιόδωρος VIII 10 sq. 
“Ἰιοχλῆς IV 4 — Zacori filius 
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[VI 584] — archon 409,8 XXI 2 
— fr. XXXIX. XXXVIII. 

“ιόμνηστος Diogneti filius fuis- 
se videtur XVIII 21. 

διόμνυσϑαι, διωμοσία iusiuran- 
dum actoris III 1. 4. 21 et rei 
X 11 sq., testium IV 4. 

“ιονύσια IV 3 XXI 2 XXXII 21. 
“Ζιονύσιος maior, Syracusarum 
tyrannus[ VI 6] XIX 19 (XXXIIT 
5) — Atheniensis, Dionysodori 
frater, qui Agoratum in ius 
vocavit XIIT 41. 86. 90 — testi- 
monii falsi damnatus X 24. 
50. 

“Ιονυσόδωρος Agorati indicio 
in vincula coniectus et ἃ tri- 
gintaviris occisus XIII 1 sq. 
13. 40. 

Zhóriuog classis praefectus qui 
anno 388 in Hellesponto ver- 
satur XIX 50 sq. — ἄχαρνεύς 
arma civibus parat XXXI 16. 

Ζιοφάνης fr. CII. 
ΖΔιόφαντος fr. XXXIX*. 
“Ἰοχάρης frXL. 
Ziov fr. XLI. 
δοκιμάζειν, δοκιμασία 1) ado- 
lescentium X31 XXI f XXXII 
9. 24 fr. 24. 43 — 2) equitum 
XIV 22 [XV 1] (ἀδοκίμαστος 
XIV 8 [XV 7. 11] XVI 13) — 
3)magistratuum[XV 2.6] XXV 
10 XXVI 9. 12. 13. 15 (ἀδοκί- 
uecrog XXVI 8) — 4) senato- 
rum XVI 9 XXXI 19. 24. 25. 
ὁ περὶ τῶν δοκιμασιῶν νόμος 
XXVI 9. 

“Ιρακοντίδης ad populum tulit, 
ut trigintaviri legibus scri- 
bundis instituerentur XII 73. 

Zocxov Atheniensium legisla- 
tor fr. 10 

δωμάτιον 
XXXII 6. 

δώρων acto XXVII 3. 4 cf. 

T.24. 99 Xll 40 

᾿Ἐλευσίνιον | Cereris 

XXI 21 sq. XXV 19 XXVIII 3. 
Ti OXDXTO 11 

ἐγγυᾶσϑαι 1) pecuniam mutu- 
am XIX 22 (ἐγγύη fr. XVI) — 
2) in iudicio sistendi causa 
XIII 23 sq. 52. 58 XXIII 9 (ἐγ- 
γυητής XIII 24. 52 XXIII 12) 

s ἐγγυθήκη fr. 34. 
εἰσαγγέλλειν. εἰσαγγελία 1) in- 
dicium de rebus gravibus ad 
senatum delatum XII 48 XIII 
50. 56 XVI 12 XXX 92 — 
2) causa quae sequitur X 1. 

εἰσάγειν τινὰ εἰς TO δικαστή- 
ριον [VI 21] XXX 3, εἰς τὴν 
βουλήν XIII 80, δίκην [ΧΥ̓ 3] 
- τινὰ εἰς τοὺς φράτερας 
XXX 2 

εἰσαγώγιμος δίκη XXIII 5. 
εἰσφορά [VI 49] VIL 31 XII 20 
XVII 7 XIX 29. 42. 57 [XX 
23] XXI 8 XXV 12 XXVII 10 
XXVIII 3. 4 XXX 26 fr. XLIII. 

ἐκδιδόναι filiam vel sororem 
XII 21 XII 45 XVI10 XIX 
59 XXXII 8 — pecuniam 
XXXII 6 — rem reficiendam 
{τ 54. 

ἐκδικάζειν XVII ὅ. 
ἐκκηρύττειν ex urbe XII 35. 
95 sq. XXV 22 XXXL8, ex 
exercitu III 45. 

ἐκκλησία XII ΤΙ 5ᾳ. XIII 8. 11 
XIX 50 XXVIII 9, Munichiae 
habita XIII 32. 55. 

ἐχλογεὺς φόρου fr. 9 
ἐκμισϑοῦν agrum VII 4. 
ἐκπέμπειν uxorem XIV 28. 
᾿Εκφαντίδης fr. CII. 
ἐκφορά 1 8.20 XII S7sq. fr. 
di 

᾿Ελαφύστικτος XIII 19. 
ἐλεοκόποι fr. 28. 

templum 
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prope Acropolin situm [VI 
4. 52]. 

᾿Ἔλευσίς [ΠΠ 10 VI 4| XIII 44, 
᾿Ελευσῖνάδε [VIII 5] XII 52 
XXV 9, ᾿Ελευσινόϑεν [VI 45]. 

ἑλιχτῆρες XII 19. 
Ἕλλάς I 2 [II 20 sq.] XXXIII 
à eI 

“Ἕλληνες [111 sq. VIS. 16] XII 
89 XIV 19 XVIII 15. XIX 48 
XXI 10 XXV 30 XXVIII 15 
XXXIII 2 sq. XXXIV 9 sq. — 
Ἑλληνὶς πόλις [Il 57] XXX 
18 — 'EAAiqvixóg [I| 9. 38. 
48]. 

᾿Εμπεδοχλέους ἔχϑρα fr. 115. 
Ἐμπεδος, in quem Lysias epi- 
stolam scripsisse fertur fr. 
ep. IV. 

ἔμπορος XVII 5 XIX 50 XXII 
17.21 - ἐμπορία [1151] XXXII 
4. 25 — ἐμπόρια XXII 14. 

ἐνδεικνύναι [VI 15. 30] — £v- 
δειξις fr. XIV. LXVII. 

ἕνδεκα X 10. 16 [XI 5] XIII 86 
XIV. XV 39 XXH a2. 

ἔνῃ καὶ νέᾳ XXIII 6. 
ἐνοικίου lis fr. 21. 
ἐξάγειν servum X 10 [XI 6] 
XIII 67. 

ἐξαιρεῖσϑαι εἰς ἐλευϑερίαν XXII 
50. 

ἐξεγγυᾶν vadibus datis solvere 
XXIII 10 sq. 

ἐξιοῦσα ἀρχή XXVI 7. 
ἐξούλης actio fr. LI. CXI. 
ἐξώλειαν ἐπαρᾶσϑαι XII 10. 
ἐπιβάλλειν [IX 6] [XV 5 XX14] 
XXX 3 — ἐπιβολή [VI 21 
IX 11 XX 14] XXX 3. 

ἐπιγαμία — Euboensibus 
XXXIV 3. 

᾿Επιγένης post quadringentos 
eversos accusando quaestum 
facit XXV 25 — fr. 35. 

ἐπιγνώμονες viri delecti ad 

data 
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oleas sacras inspiciendas VII 
25. 

ἐπιγραφεῖς fr. XLIIIL. 
ἐπιδιαϑήκη fr. LVI. XCVI. 
ἐπιδιδόναι dotem filiae vel 
sorori XVI 10 XIX 15 sq. XXX 
26 XXXII 6. 

ἐπίκληρος XV 3 XXIV 14 XXVI 
12. 

᾿Ἐπικράτης (ὃ σακεσφόρος) 
XXVII 1 sq. fr. XLV. 

ἐπισκήπτεσϑαι reum facere IIT 
89 sq. XXIII 13. 

ἐπιτιμηταί fr. XXXVI. 
ἐπίτιμοι [VI 13. 44] XII 21[XX 
19. 35] XXV 27. 

ἐπιτροπῆς actio fr. 27 LVI. 
CXXI. 

ἐπίτροπος XXXII 5. 18. 22 sq. 
fr. 43. 15, 1. 91 cf. X 5 XIX 52. 

᾿Επιχάρης ὁ Acuzcosvs triginta- 
viris eiectis decemvir creatus 
XI δ. 

ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας [Π1 10]. 
ἐρανιστής tr. XVI. 
ἔρανος fr. 1, 4. 19 XVI. 
᾿Ερασινίδης  strategus 
XXI 8. 

'"Eo«cicrocrog Eratonis filius 
XVII 3 sq. 

᾿Ερασιφῶν Eratonis filius XVII 
2 sq. 

᾿Ερατοσϑένης Οἴηϑεν, de cuius 
caede est or. 1. 4. 16 — unus 
ex itricinta viris a Lysia in 
ius vocatus XII 16 sq. 

"Eocrov XVII 1 sq. — Eratonis 
filius XVII 3 sq. 

ἐργαστήριον XII 8. 12. 
᾿Εργοκλῆς Thrasybuli Stiriensis 
anno 390/89 in Asia collega 
XXVIII 1. 5, capitis damna- 
tus XXIX 2 sq. 

᾿Ερετρία [XX 14]. 
'Eoucitog ὃ μυροπώλης fr. 1, 5. 
Ἑρμῆς ὁ Jvóoxióov πατρῷος 

401|6 
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[VI 11 sq.], '"Eouei [VI 12] 
XIV 42— m foro positi XXIII3. 

Ἕρμων [fr. 33]. 
ἑστία I 27. 
ἑταίρα lll 43 XIV 25 fr. 82 
pig θὲ 

ἑταῖροι coniurati XII 43, ἕται- 
ρεία δῦ. 

Ἑὐαγόρας Cypri rex [VI 28] 
XIX 20 sq. 

ἘΕδανδρος archon 8821 XXVI 
15. 24. 

Eofosis. Connubium ab Athe- 
niensibus datum XXXIV 3. 

Εὐβουλίδης archon 894. XIX 
28. 

Εὐϑίας fr. XLVIII. 
Εὐϑύδημος fr. XLVIII*. 
Εὐϑύδικος fr. XLIX. 
Εὐϑύκριτος Plataeensis XXIII 
5 sq. 

εὐθύνη X 21 XXV 30, εὔϑυνα 
[XI 9], εὔϑυναι IX 11 X 16 
XIV.38 XXIV 926 XXV 11 
XXVIII 5 XXX 8 sq. 
Εὔϑυνος fr. L. 
Εὐκλείδης archon 403/2 XXI 4. 
EoxAijs tr. LI. 
Εὐκράτης Niciae frater post 
pugnam apud Aegos flumen 
commissam strategus creatus 
irigintaviris — adversatur 
XVIII 4. 

Εὔκριτος tr. LII. 
Ἑὐμάρης servus, pater Agorati 
XIII 64. 

Ἑὐμολπίδαι gens nobilis sacer- 
- dotum [VI 10]. 
Εὐνεῖδαι citharoedorum gens 
fr. CXV. 

Εὔνομος ἃ Conone ad Dio- 
nysium Syracusas missus XIX 
19 sq. 

Ἐὐπείϑης fr. LIII. 
Εὐριπίδης Xenophontis strategi 
pater XIX 14. 

991 

Εὔριπος fretum | Euboicum 
XXIV 25. 

EoovzvóAisuos VIII 15. 
Εὐρυσϑεύς Herculs filis in- 
imicus [II 11 sq.]. 

Ἑὐρώπη [11 21. 28. 47. 59]. 
Εὔφημος tr. LIV. 
Εὐφίλητος, cui or. 1 scripta 
est, 16. 

E$ovvusis pagus Erechtheidis 
fr. CXXII. 

Ἔφεσος, proelium prope urbem 
commissum anno 410 XXXII 7. 

ἐφορεία fr. 116. 
ἔφοροι quinque Athenis insti- 
tuti XII 43. 46. 16. 

Ζάκορος ὁ ἱεροφάντης | VI 54]. 
Ζεὺς ὁ σωτήρ XXVI 6, μὰ τὸν 
Δία [VI 7. 32. 38]. 

ξητηταί XXI 16. 

"Hy£uegosg |VIII 10]. 
'"Hy5uov — Diogitonis 
XXXII 12. 

Ἡγήσανδρος tr. LV. 
ἡμικλήριον fr. LXXXVI. 
ἤπειρος Asiae XIX 25. 
Ἡρακλῆς [II 11 sq.] XXXIII 1. 
Ἡσίοδος fr. 61. 

gener 

Θάλλος XIX 40. 
Θαργήλια XXI 1. 
Θάσος insula, Θάσιος XIII 54 
[61]. 

ἁέατρον Munichiae XIII 32. 55. 
Θεμιστοκλῆς strategus [lI 42], 
legum lator XXX 28, moeni- 
um conditor XII 63. 
Θέογνις unus ex trigintaviris 
XII 6 sq., poéta tragicus. 
Θεόδοτος, adolescentulus Pla- 
taeensis III 5. 11. 22. 
Θεόκλεια meretrix fr. 59. 
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Θεοκλείδης fr. CXXIII. 
Θεόκριτος libertinus XIII 19 sq. 
Θεόμνηστος reus or. X 1. 8. 16. 
26. 31. 
Θεόπομπος archon anni 411/10 
XXI 1 — fr. LVII. LVIII. 
Θεοσδοτίδης fr. LIX. 
Θεότιμος — Alcibiadis 
familiaris XIV 26. 
Θεόφιλος Simonis sodalis III12. 
Θερμόπυλαι |I 30]. 
Θερμώδων Ponti flumen [II 4]. 
d'éoig oppigneratio [VIII 10]. 
ϑεσμοϑέται [XV 2] fr. 26* 
Θεσμοφόρια il 209; 
Θετταλία VI 6. 
Θετταλός fr. C. 
4s Ceres et Proserpina [VI 3]. 
(Θέων X 12). 
Θῆβαι a septem heroibus op- 
pugnatae [II 7], ἐν Θήβαις 
τ. 78,29, Θήβησιν XXIII 15. 

Θηραμένης  Hagnonis filius, 
unus ex trigintaviris XII 50. 
62 sq. 73sq. XIII 9. 13. 17. 

ϑίασος fr. 116. 
Oocxr XIV 38. 
Θρασύβουλος 1) Lyc fius 
Stiriensis XII 52 XVI 15 
XXVIII 4 sq. XXIX 7 fr. LX. 
— 2) Collytensis XXVI [13.] 
21 sq. — 3) Calydonius XIII 
11 sq. 

Θράσυλλος strategus anni 411/10 
XXXII 5 sq., item anni 407/6 
XXI 7. 
Θρασύμαχος {ΠῚ 14 sq. J. 
ϑυσία 4ιὶ τῷ σωτῆρι XXVI 6, 
“Πιονυσίοις XXXII 91- Oen 
αἱ £x τῶν κύρβεων XXX |n. 

minoris 

᾿Ιατροχλῆς XII 42. 
ἱερόσυλος XXX 21. 
ἱεροφάντης [VI 2. 54]. 
“Ιερώνυμος strategus fr. LXI. 

INDEX NOMINUM ET RERUM 

ἱκέται [IT 115q.] fr. 71. 
᾿Ιόνιος sinus XXXIII 9 ann. 
"IvzeouóO0cooc  Plataeensis 
XXIII 5 sq. 

ἵππαρχος [XV 11] XVI 8, ἱπ- 
παρχεῖν XXVI 20. 

"Imzceqtcoig meretrix fr. 59. 
᾿ππίας Thasimus, inquilinus 
XIII 54. 

ἱπποδρομία Avoxsior fr. 15,3. 
"Inzo$£oons tr. LXI. 
“ἽἹπποϑωντίς tribus XXIII 2 
"Imzoxiijg trigintaviris eiectis 
decemvir creatus XII 55. 

Ἱπποκράτης fr. 43 cf. fr. LXIV. 
Ἱππόνικος 1) maior, vir ditis- 
simus, mortuus anno 422 XIX 
48. — 2) minor, illius nepos, 
Calliae filius XIV 28. 

ἱπποτοξόται Atheniensium 
[XV 6]. 

᾿Ισϑμός [Il 44 sq.] cf. XVI 16, 
᾿Ισϑμοῖ ludis Isthmiis XIX 63. 

᾿Ισμηνίας fr. LX. 
᾿Ισόδημος fr. LXIII. 
᾿Ισοκράτης fr. LXIV. 
᾿Ισχόμαχος ΧΙΧ 40. 
Ἰταλία [VI 6]. 
᾿τέα pagus Acamantidis, 
αἴος fr. 

᾿Ιφικράτης dux Atheniensium 
fr. XVIII [XLV |. 

᾿Ιωνία |VI 6]. 

"[vs- 

χαδίσκοι urnae iudiciales XIII 
elf 

Καδμεῖοι Thebani [II Τ sq.]. 
κακηγορίας actio X 2. 12. 22 sq. 
31 [XI. 6. 12]. 

καχοδαιμονισταί Ir3535 
xcxoAoyteu VIII. 
χακοτεχνίου actio fr. 116. 
xcxovoyos XIII 18. 
χακώσεως lex [XIII 91], fr. LV. 
Καλλαισχρος Critiae pater XII 

66 — fr. XI. LXVI. 



INDEX NOMINUM ET RERUM 393 

Καλλιάδης vir de republica 
bene meritus XXX 14. 

Καλλίας 1) cui nomen erat ὁ 
δαδοῦχος, XIX 48 — 2) inqui- 
linus sacrilegii reus V 1. 3. — 
3) fr. LXVII. LXVIII. 

Καλλικλῆς fr. LXIX. 
Καλλικράτης [|IX 5]. 
Καλλιππίδης tr. LXX. 
Καλλιφάνης fr. LXXI. 
Καλλιφῶν fr. LXXII. 
Καλλίστρατος VII 9. 
Καλυδών Aetoliae urbs, Καλυ- 
δώνιος XIII 71. 

κάπηλος XXII 21 fr. 1, 3 sq. 
καπήλειον 1 24 fr. 1, 3. 
Καρίς Phrygiae oppidum, Κα- 
ροιδεύς XIII 54. 
Καρκίνος poéta fr. 68. 
καρποῦ lis fr. 27. 
καταλογεὺς magistratus ad ci- 
vium indicem conficiendum 
creatus [XX 13], καταλέγειν 
[XX 14] XXX 8. ' 

κατάλογος ὁπλιτῶν [XV 5], ἱπ- 
πέων XVI 18, καταλέγειν [IX 
4. 18] XIV6 [XV 1] XXXII 5, 
eivium proscribendorum XXV 
16. 

Κατάνη Siciliae oppidum [XX 
924], Καταναῖοι [XX 25]. 

καταρᾶσϑαι | VI 51]. 
κατάστασις equitum XVI 6. 
Κέφαλος Syracusanus, Lysiae 
pater XII 4. 
Koc insula, Κεῖος fr. 36. 
Κηττοί Leontidis pagus fr. C. 
Κηφισιά Erechtheidis pagus in 
planitie sub Brilesso monte 
situs, Κηφισιεύς XXX 10. 

Κηφίσιος Andocidis adversarius 
[ VI 42]. 

Κηφισόδοτος Thebanus fr. 78,2. 
Κηφισόδωρος poéta comicus 
XXI 4. 
κιβωτός XII 10. 

Κικύννα Acamantidis pagus, 
Κικυννοῖ XVII 5. 8. 

Κινησίας poéta dithyrambicus 
a comicis irrisus XXI 20 fr. 
58, 1. 

Κίτιον Cypri oppidum, Κιτι- 
&óg [VI 26]. 

Κλεινίας fr. LXXV. 
Κλεισϑένης post quadringentos 
eversos accusando quaestum 
facit XXV 25. 

Κλειτόδικος [VIII 13]. 
Κλειτοφῶν fr. 26. 
Κλεόστρατος fr. LXXVI. 
Κλεοφῶν vir popularis XIII 
8sq. XIX 48 XXX 10 sq. 

χλέπται 1 80. 
Κλέων fr. LXXVII. 
χλήρου lis fr. 32. XXXI. XXXV. 
LV ΠΕ ΟΠ XN ch 
LXXXVI. 

κλοπῆς actio fr. XXI, (δημοσίων) 
χρημάτων XXX 25. 

(Κνίδος) Cariae oppidum, ubi 
proelium navale anno 394 
commissum est XIX 28. 

Κολλυτός pagus urbanus Ae- 
geidis XXXII 14. 

Kóvov classis praefectus cele- 
berrimus XIX 12. 19. 34 sq. 
42 sq. 

Κόρινϑος XIII 67, pugna ad 
Nemeam rivum anno 394 
commissa III 45 XVI 15 sq., 
Κορίνϑιοι |II 49. 67]. 

Κορώνεια, Boeotiae oppidum, 
ubi anno 394 pugnatur III 45 
cf. XVI 16. 

xovosior XXIV 20 XXXII 20, 
τὸ παρὰ τοὺς Ἑρμᾶς XXIII 3. 

κριτής, zl.ovveto:g IV 8 sq. 
Κριτίας trigintavirorum prin- 
ceps XII 43. 55 XIII 55. 

Κριτόδημος anno 405 a Lace- 
daemoniis occisus XTX 16 — 
fr. LXXVIIT. 
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Κτησίαρχος fr. LXXIX. 
Κτησικλῆς sitrategus [IX 6] — 
fr. 6. 

Κτησιφῶν fr. LXXX. 
Κτήσων |tr. 33]. 
κυξικηνὸς στατήρ XXXII 6 XII 
11. 

xvxAuxüg χορός XXI 2. 
Κύπρος insula VÍ 6.28 XIX 
21sq. 36 sq. 44, Κύπριοι XIX 
43. 

κύρβεις, in quibus sacra facien- 
da inscripta erant XXX 17 sq. 
ὦμος fr. 15, 3, κωμάζειν III 93 

xXIV 25. 
ωὡμῳδοδιδάσκαλος fr. 53,2. 

χωμωδός XXI 4. 
κώνειον XII 17 XVIII 24. 

“Μαγίσκα meretrix fr. 59. 
λαγχάνειν  archontem regem 
[VI 4], senatorem XXXI 2 — 
δίκην τινὲ XVII 18 XXIII 1. 
Ἧπ 3bfr- 10. οἷν PV ΠῚ ἜΧΟΙ 
3-15 XSNIBI 9. 

“αΐς meretrix fr. LXXXII. 
“Ἰακεδαίμων XII 58. XIII 11 sq. 
fr. 18, “ακεδαιμόνιοι in Ther- 
mopylis pugnant [II 30 sq.], 
apud Plataeas II 46, ne Athe- 
nae muniantur, adversantur 
XII 63,  Decelea occupata 
Atticam devastant VIL 6 XIV 
30. 38, Athenas claudunt 
XIII 58q.; pacis condiciones . 
XII 40. 70. 71 XIII 14 sq. 34; 
liberam rempublicam evertunt 
XII 74, arcem tenent XII 60 
XIII 46 XIV 33 sq. XXVI 19, 
Pausania duce ad urbem 
castra ponunt XVIII 10, cum 
Piraeensibus pugnant [II 63] 
XXXIV 11, paciscuntur [VI 
38 sq.] XVIII 15. XXXIV 6, 
pecuniam datam repetunt XII 

59 XXX 22, Argivorum fini- 
timi XXXIV 7, bellum Corin- 
thium ineunt [II 67 sq.] ΠῚ 45 
XVI158qQ. XXII 14 XXXIII 7. 

““ακράτης fr. LXXXIII. 
“άμαχος belli Siculi dux XIII 
61. 

“άμπων III 17. 
“αμπτραί Erechtheidis pagus 
prope oram sub Hymetto situs, 
“αμπτρεύς XII 55. 

“άχης taxiarchus III 45. 
“επτίνης fr. LXXXIV. 
Asvxij ἀκτή vicus ad Propon- 
tidem situs XIV 27 fr. V. 

λεύκωμα [IX 6]. 
“έχαιον tr. XCI. 
“εωδάμας XXVI 13 Βα. 
λῃστής XIII 78 XXXII 29. 
λῃτουργίαι III 41 XXI 1 sq. 12; 
19 XXVI4 XXIX 4 XXXII 24; 
λῃτουργεῖν VII 31 XVIII 7 
[XX 923] XXI 5. 18. 23. XXV 
19 XXVI 39 XXXI d9 35: 

λιϑουργικὴ καὶ λιϑοτριβικὴ 
τέχνη ἴν. 09. 

λιπομαρτύριον fr. 110. 
λιποταξίου actio XIV 5. (1). 
λογιστήριον [| XX. 10]. 
Avc«vóoos, Lacedaemoniorum 
dux XII 59. 71 sq. "XIII O84 
XIV 38. 

“υσίϑεος X 1. (12) — fr. 53, 2 
LXXXV. 

“υσίμαχος TIT 11 sq. 
Avciu£rns fr. 34. 
λύεσϑαι pignus XIX 25, capti- 
vum XII 20 XIX 59 XXVI 24 
(λύσις IV 13), e carcere [VI 
24. 27] XIV 91. 

λωποδύτης X 10 [XL 5] XIII 68. 

Μακάρτατος fr. LXXXVI. 
Μαντίας fr. LXXXVII. 
Μαντίϑεος tit. or. XVI. 
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“Μαντίνεια Arcadiae oppidum, 
Μαντινεῖς XXXIV 1. 

ΔΙαραϑών Atticae pagus [TI 21 ]. 
“Μεγακλῆς Cliniae socer XIV 39. 
Μέγαρα, Μεγαράδε ΧΙ 17, 
“Μεγαρεύς [VI 54] VII 4 XIII 
71, ἡ Μεγαρική [11 52. 

μέδιμνος XXII 12. 
Μεδοντιάς Abydena fr. 4. 
Μέδων fr. LXXXVIII. 
μεῖζον (sc. δικαστήριον) fr. 116. 
Μειξίδημος fr. XCI. 
Μέλητος fr. CXIIIT. 
“Μενέστρατος capitis damnatus 
XIII 58 sq. — fr. LXXXIX. 

μεσεγγυᾶν XXIX 6. 
“Μετάνειρα meretrix fr. ep. 3, 
quam Lysias amavisse dicitur 
[Demosth.]| LIX 21 sq. 

μεταλλεύς fr. XL. 
μεταπύργιον fr. XLVII. 
μέταυλος ϑύρα I 17. 
μέτοικος [VI 49] XII 6. 27 XXII 
5 XXIII 2 XXXI 29, μετοικεῖν 
δ Ποὺ XXII 57 XSXTDIT 15 
XXXI 9, μετοικία [ VI 49], ue- 
τοίκιον XXXI 9. 

μὴ οὔσας διώκειν XXXII 2. 
Mijios insula, Μῆήλιος [VI 11]. 
Μηλόβιος unus e trigintaviris 
ἈΠΕ. 10: 

"Μηνόφιλος [VIII 15]. 
μήνυτρα |VI 43]. 
μητραλοίας X 8 [XI 4]. 
Mmnycviov XXX 28. 
Μικίνης tr. XC. 
Μιλτιάδης. Lysandri comes, 
Atheniensis fuisse videtur 
ἘΚ Ὁ: 

'ὍΜιξίδημος cf. fr. XCI. 
μίσϑωσις οἴκου fr. XXXVII. 
“Μνησιϑείδης unus ex triginta- 
viris XII 12. 

Μνησίμαχος tr. XCII. 
Μνησιπτόλεμος fr. XCIII. 
μοιχός I 368q. 36. 40. 49 [XIII 
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66], μοιχεία 1 80, μοιχεύειν 
[XIII 66]. 

Μόλπις fr. 31. 
Μόλων fullo III 16. 
Μόσχος fr. XCIV. 
Μουνιχία, Μουνιχίασιν XIII 
24 sq. 32. 528q., Μουνιχίαξε 
XIII 29. 

Μουσαῖος fr. 61. 
μύλων I 18. 
μυρεψική fr. 1,2. 
μυροπώλης fr. 1, 5, μυροπώλιον 
XXIV 20. 

“Μυρρινοῦς Pandionidis pagus, 
Μυρρινούσιος XIX 15. 

“Μυρωνίδης strategus in Mega- 
ridem irrumpit [II 52]. 

ΜΜυσταλίδης fr. 53, 2. 
μύσται | VI 5], μυστήρια [ VE 4] 
XIV 42. 

Μυτιλήνη XXI 8. 

Nos meretrix fr. 82. 
ναύκληρος XII 16 XIX 50, vov- 
xAnosiv [VI 49], ναυκληρία 
VI 19. 

Ναυσίας tfr. XCV. 
Ναυσίμαχος Φαληρεύς trierar- 
chus XXI 9. 

ναυτικὰ χρήματα XXXII 6 sq. 
14 cf. 24 fr. 91. 

ναυτοδίκαι XVII 5. 8. 
Νεμέα ludi XIX 63 cf. fr. 94. 
νεώρια XIII 46. 99. 
νεώσοικοι XXX 22. 
ΝΝησοκλῆς fr. XCVI. 
Νίκαρχος fr. XCVII. 
“Νικήρατος, Niciae filius XVIII 
68q. XIX 47. 

Νικίας 1) strategus XVIII 1. 6 
XIX 47 fr. XCVIII. XCIX — 
2) XIII 23 sq. 

Νικίδης fr. C. 
Νικόδημος fr. CI. 
Νικοκλῆς XIII 64. 
Νικομάχη fr. CII 
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Νικόμαχος 1) culi opponitur 
or. VII, 20. 36. 39 — 2) scriba, 
reus or. XXX. 

Νικομένης XIII 23 sq. 
Νικομήδης XXIII 9 sq. 
Νικόφημος, Cononis familiaris 
XIX 1. 11. 35. 42 sq. 

τὰ νομιζόμενα [Il 9] XXXII 8. 
νόμος Ἑλληνικός |ll 9], πά- 
τριος de funere publico [81] 
— περὶ ἀνδοκίδου (ψήφισμα) 
[VI 9. 29. 52], π. ἀργίας fr. 10, 
z. ἀστρατείας XIV 5, βιαίων 
139 XXII 12, τ. διαιτητῶν 
fr.16,2, v. δοκιμασιῶν ΧΟΧ 60. 
z. ἐξαιρέσεως εἰς ἐλευϑερίαν 
XXIII 12, π. ἐπιτροπῆς XXXII 
23 fr. 91, π. κακηγορίας X 6. 
9. 14 fr. 59V, π. τῶν Ayrovo- 
γιῶν XXI 5 XXXII 24, π. λιπο- 
ταξίου XIV 5 XXXI 28, zt. λοι- 
δορίας [TX 9], 7L. μοιχείας ] 98. 
36. 49, κατὰ τῶν ῥητόρων fr. 
XX π. σιτωνίας XXII 5sq., 
7. φόνου καὶ τραύματος 1 80 
[VI 18] — νόμοι varii X 168q., 
ἄγραφοι [Vl 10], ἐξ AMostiov 
πάγου 1 30 [VI 15], de iudi- 
ciis ΧΠ 82 XXII 2 XXX 11. 13 
— νόμων ἀναγραφεύς XXX 2. 

Ἐεναίνετος ἄρχων 401/0 XVII 3. 
ξένια λαβεῖν XVIII 12. 
ξενίας actio XIII 60 fr. LXXI. 
Ξενοφῶν 1) Euripidis filius 
strategus XIX 14, qui anno . 
430/29 Potidaeam cepit — 
2) Caridensis XIII 54 sq. — 
(vel Ἐενοκράτης) fr. CIII. 

Ξέρξης [II 21 ]. 
ξύλον fustis 1 27 XIII 87, com- 
pes X 16. 

ξυστίς fr. CI. 

οἴκάριον fr. 81. 
οἴκημα XIX 31 fr. 75, 4. 110. 

Ὄρνοι 
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οἴκία ἀμφίϑυρος XII 15, οἰκί- 
διον διπλοῦν 19. περὶ οἰκίας 
fr. XXIII. 

ὀλιγαρχία trigintavirorum do- 
minatio X 27 XXV 13 sq. 
XXX 13, ἡ προτέρα quadrin- 
gentorum imperium XII 65 
XXV 9 cf. 27 [XX 3 8q.] 

ὁλκάς XXXII 25. 
Ὀλυμπιακὸς λόγος XXXIII. 
Ὀλύμπιοι ϑεοί XIII 95 XIX 84. 
54. 

Ὀνομακλῆς Ír. EV. 
Ὀνομάσας nomen corruptum 
XX VII 4. 

ὁπλίτης [VI 46] XIII 80. 82 
XIV 7; 11..22 [X05 NM 
XVI 18 XXXIV 4. 

Ὀρϑόβουλος delectum equitum 
habet XVI 13. 

castellum — Alcibiadis 
Chersonesi situm XIV 26. 

οὐσία ἀφανής et φανερά XXXII 
4A cf. 299. XIL.83 tr- VOISINES 
33] fr. LXI. 

Παγκλέων reus or. XXIII. 
Παιανία Pandionidis pagus, 
Παιανιεύς XIX 15. 

παιδικὸς χορός XXI 4. 
παλαίστρα fr. V5, 1 sq. 
παλλακαί 1 31. 
Πάμφιλος equitum praefectus 
[XV δ]. 

Παναϑήναια XXI 1 sq. 
Πανταλέων X 5 — fr. ΟΥ̓, 
παρακαταβολή fr. V. 
παρακαταϑήκη | VIE 17] XXXIT 
5. 13. 16 fr. XCVIII. 

παρανόμων XVIIL14 fr. LXXIII. 
παραφρυχτωρεύεσϑαι XIII 67. 
πατραλοίας X 8. 
Παυσανίας Lacedaemoniorum 
rex XVIII 10 sq. 22. 

πεδίον planities Attica VII 24, 
Πεδιαχά fr. CXXI, 
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Πειραιεύς |II 61] III 11 sq. XII 
40-53. 107 97 .XHI 5. 14- 93. 
30.82 XVI 4 XXV 9 XXVI 
17 XXIX 12 XXXI 8 sq. 19 sq. 
foU gb. ἐν TL. XXVI. 19 
fr. 31; oí £x II. [VI 38 sq.] 
XII 53.929 aq. XXV 2. 9. 28; 
οἱ ἐν Il. κίνδυνοι [VI 66], ot 
ἐκ II. κίνδυνοι XXV 33, τὰ 
ix II. πράγματα XXXIV 2. 

Πείσανδρος quadringentorum 
princeps VIi 4 XII 66 XXV 9. 

Πείσων unus ex trigintaviris 
XII 6 8q. 
Πελοπόννησος [1118 sq. 45. 68. 
VI6] XIX 12, Πελοποννήσιοι 
II 44. 65. XVIII 11. 

πελτασταί XIX 21 sq. 43. 
πεντακισχίλιοι [XX 13] XXX 8. 
Περικλῆς [VI 10] XII 4 XXX 28. 
Πλαταιαί [1l 46], Πλαταιεύς 
ib. XXIII 1 sq. 128sq., Πλα- 
ταιϊκός ΤΠ 5. 

πλέϑοον XIX 29. 
πλειστηριάξειν fr. Y. 
z000xcxxq X 10. 
πολέμαρχος [XV 3] XXIII2 sq. 
13 

Πολέμαρχος Lysiae frater XIT 
16 sq. 25. 34. 

Πολίοχος XVIII 13. 
πόλις arx Atheniensium XIII 80. 
Πολύαινος actor or. [IX 5] — 
fr. CVIL 

Πολυκλῆς [VIII 10 sq.]. 
Πολυκράτης fr. CXIII ep. IV. 
Πολυνείκης contra Thebas pro- 
ficiseitur [II 7]. 

Πολύστρατος unus de quadrin- 
gentis [XX 1sq.]. — fr. LX. 

πομπὴ e Piraeo in arcem facta 
XIII 80. 

Πόντος XVI 4 XXII 14. 
πόρνη IV 9. 19. 
πρεσβευτής XIII 85sq. XIX 23, 
πρέσβεις XIX 21. 27. 
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πρόβουλοι Athenis creati XII 
65. 

προδοσίας 
CX VI]. 

προϑεσμία VIL 17 XIII 83 fr. 
LXXXVIII. 

προίξ XIX 9. 15. 32 cf. XXXII 8. 
πρόχλησις IV 15. 18 cf. VII 34 
XXIV 9 fr. 1672: 

Προμήϑεια XXI 3. 
πρόνοια III 28. 34. 41 sq. IV 6. 
12 fr. LXXXV. 

πρόξενοι XXVIII 1. 
προσκαλεῖσθαι in ius vocare 
[VI 11] XXI 19 XXIII 2. 

πρόσοδοι reditus publici XX VIII 
3, supplicationes [VI 33]. 

Πρόσπαλτα Acamantidis pagus, 
Προσπαλτιοι fr. LXXXVI. 

προστάται τῶν ᾿Βλλήνων [1187], 
προεστηχότες τοῦ δήμου XIII τ 
cf. XXV 9. 

προστάτης patronus inquilini 
XXXI 9. 14. 

προστιμᾶν poenam addere X 
16. 

προτιϑέναι πρίσιν | XXVII 8, 
προτίϑεσϑαι corpus XII 18. 

προχειροτονία fr. XCI. 
πρυτανεία XXX 5. 
πουτάνεις [VI 29] XIII 37 
XXII 2 XXVIII 9. 
Πρώταρχος Simonis familiaris 

12. 
Πρωτέας VII 10. 
Πύγελα loniae oppidum fr. 
XXVII. 
Πυϑαγόρας fr. XXVII. 
Πυϑέας fr. 15,1. 
Πυϑόδημος fr. CIX. 
Πυϑόδωρος archon 404/3 VII 9. 
Πυριλάμπης XIX 25, qui iden- 
tidem legatus ad regem Per- 
sarum missus est. 

πυρκαϊά — conxóg? VII 24. 
Πύρρα Lesbi oppidum fr. LX. 

actio fr. [LXV. 
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πυρριχισταί XXI 1. 4. 
πωλητής XXXIX 3. 

ἹΡαμνοῦς Aeantidis pagus XIX 
28. 

óózroov [VI 1]. 

Σαλαμίς pugna navalis [II 
34 sq.], cives multi a triginta- 
viris interemti XII 52 XIII 
44. 

Σάμος insula XII ΤΊ. 
σανίδες. σανίδιον equitum cata- 
logus XVI 6 XXVI 10. 

Σάτυρος 1) Atheniensis XXX 
10 sq. — 2) Ponti rex XVI 4. 

Σάτυρες fr. 34. 
Σεύϑης Odrysarum rex XXVIII 
bNEESTIXE 

σηκός oleae sacrae truncus 
VII 2. 10 sq. 14 sq. 28. 42. 

Σηράγγιον Piraei locus fr. IX. 
Σϑένελος po?éta tragicus fr. 
XXXVI. 

Σιπελία [VI 6] XIX 19. 43 
[XX 4], Atheniensium expe- 
ditio XIII 67 [XX 24. 27] 
XXVI ?1. 

Σίμων actor causae, in qua 
habita est or. III — fr. CXXV*. 

σιτοπῶλαι XXII 1 sq. 
σιτοφύλακες XXII 5 sq. 10. 
Σκιώνη meretrix fr. 59. 
Σκυϑικαί, calcei fr. XXVII. 
σκυτοτοιεῖον XXIV 20. 
Σόλων X 15 XXX 2. 26. 28 
fr-10: 

Σουνιάδης archon 397/6 VII 
11. 

Σούνιον promunturium XXI 5. 
Σοφοκλῆς fr. OX. 
στατῆρες attici XIX 39, Κυξι- 
κηνοί XXXII 6. 9. 15. 

Στειριά Pandionidis pagus ad 
oram orientem versus situs, 

INDEX NOMINUM ET RERUM 

ὁ σεμνὸς Στειριεύς Thrasybu- 
lum dicit XVI 15. 

Στέφανος Thalli fibus XIX 46. 
στήλη ἡ ἐξ Ἀρείου πάγου I 30, 
στῆλαι. quibus tituli inscri- 
buntur XIII 72 XXX 17. 24 
fr. 14, meta fr. 1, 4. 

στολή vestis sacerdotalis [VI 
51]. 

στρατηγός [1142] [IX 4] XII 65 
XIII 10. 79 [XV 11] XVIH 4 
XXI 7 sq., στρατηγοί lll 45 
XII 36 XIII 13. 18. 30 sq. 53. 
18 XIV 6. 21 [XV 1. 11| XVI 

8. ΧΎΠῚ 5. PXIBXE TD ΒΝ 

Στρατοκλῆς fr. ΟΧΙ. 
στρεβλοῦν XIII 54. [61]. 
Στρομβιχίδης XIII 13 XXX 14 
— fr. XXXI. 

Gvyyocqot XXX 17. 21. 
σῦλαι XXX 22. 
συμβολαῖον III 26 V 1 XII 98 
XXX 8 fr. 16,2 CXXII, συμ- 
βάλλειν tr. 1, 4. 

σύμβολον XIX 25. 
συμφορά, proelium apud Aegos 
flumen commissum [VI 46] 
ΧΙ 43 XVI 4 XXI 9 XXX 3 
XXXI 8 XXXIV 1. 

σύνδικοι XVI 7 XVII 10 XVIIT 
26 XIX 32 fr. 965: 

συνέδριον |IX 69 sq.]. 
συνεκδιδόναι XIX 59. 
συνθῆκαι anni 403 [VI 37 sq. 
45] ΧΠῚ 88 XVIII 15. XXV 

- 93. 98. 84 XXVI 16. 20, pri- 
vatae III 22. 

συντριηραρχεῖν [VI 47] XXXII 
24 sq. 

Συρακόσιος [VI 6] [XX 26]. 
Σφηττός Acamantidis pagus, 
Σφηττοῖ XVII 5. 8. 

Σωκράτης fr. 1, 2 CXII. CXIII, 
Σωσίνομος τραπεζίτης fr. 1, 2. 
Σώστρατος 122.39 — [IX 13] 
— ir. OXIV: 



INDEX NOMINUM ET RERUM 

ταμίας XXIX 3, ταμίαι (τῆς 
ϑεοῦ) [IX 6 sq. 11. 19]. 

ταξίαρχος III 45 XIII 7. 13. 18. 
30 sq. 53. 7*9 [XV 5] XVI 16. 

ταφή XIL 18. 96 XIX 59 XXXI21. 
τάφος [II 1. 60], Μ“ακεδαιμονί- 
ov τάφοι [11] 63]. 

Τεγεᾶται [Il 46]. 
Τεισαμενός Mechanionis filius 
XXX 98. 

ÜJiceorcetui 15. 17:5. 
τεῖχος Decelea | XX 28], τὸ περὶ 
τὸν Πειραιᾶ τεῖχος XIII 14, 
urbis fr. 61. τὰ μακρὰ τείχη 
XIII 8. 14. 

Τελάμων fr. CXV. 
οἱ τετρακόσιοι [VI 21] XII 42. 
65 XIII 73 [XX 1.16] XXV 9. 
14. 95. XXX 1 sq. 

τιμᾶσϑαι poenam proponere 
[VI 22], litis pretium aesti- 
mare XVII 7. 

τίμημα I 29 [VI 23] XVII 7? 
XXVII 16. 
Τιμόϑεος Cononis filius XIX 
34 sq. fr. [CXVI]. 
Τίμων fr. 13. 
Τιμωνίδης fr. CXVIII. 
Τληπόλεμος fr. CXIX 5. 
οἱ τριάκοντα [VI 45] VII 4. 27 
X 4.31 XII 4sq. XIII 13 sq. 
XIV 59. X VI-3- 10. 14 XVIII 
5 uqu929 XXIV 95 XXYV 2. 5: 
19. 30 XXVI 10. 19. XXVIII 
19 XXX 12 XXXI 8. 

τριήραρχος [VI 46] XII 42 
XXI 9 XXIX 3, τριηραρχία 
XIII 62 XIX 25 XXXII 24 sq., 
τριηραρχεῖν VII 31 XII 38 
XIII 62 XVIII 21 XIX 12. 25. 

62 XXI12. ὁ XXV 12 XXIX 
4 fr. 35. 

τρίπους XXI 2, χρυσοῦς fr. 
LXXVI. 

οἱ τρισχίλιοι Sub trigintavirorum 
dominatione XXV 22. 

399 

τυρὸς ὁ χλωρός XXIII 6. 7. 
Τυδεύς Atheniensium dux [XX 
26]. 

Ὑβάδαι Leontidis pagus fr. CIV. 
ὕβρεως actio fr. LXVIII CXIV. 
ὕδωρ clepsydrae XXIII 4. 8. 
11. 14. 15. 

ὑπερήμερος XXIII 14. 
ὑπερῶον I 22. 
ὑπογραμματεύς XXX 2' sq. 

Φαῖδρος Μυρρινούσιος XIX 16 
09.0: lE τς 

Φαινιππίδης XIII 68. 
Φάληρον Aeantidis pagus fr. 
LXXXV, Φαληρεύς XXI 9. 
Φανίας fr. LXXIII. 
Φαντίας XXI 10. 
φάσις tr. CV. 
Φείδων unus de trigintaviris 
XII 54 sq. 

Φερένικος fr. 18, 1. 4. 
Φηγαία  Pandionidis pagus, 
Φηγαιεύς fr. XLVII. 

Φηγοῦς  Erechtheidis pagus, 
Φηγούσιος fr. XXVIII. 

Φιλῖνος IV 4. 
Φίλιος τραπεζίτης [IX 5]. 
Φίλιππος Ír. CXXI. 
Φιλοκράτης XXIX 1. 3. 5 — fr. 
CXXII. 

Φιλόμηλος XIX 15. 
Φιλοχάρης XII 72. 
Φιλύρα meretrix fr. 59. 
Φίλων reus or. XXXI 1 sq. 7 
— fr. CXXIII. 

Φιλωνίδης fr. 82. 
φόνου actio 1 30 X 11. 31 [XI 
12|XXVI12 fr. XXVI. XXVIII. 
XC. XCIX*. CXXIII. 

φορμός XXII 5. 
φράτερες XXX 2. 
Φρέαρροι  XLeóontidis 
Φρεάρριος XXI 8. 

pagus, 
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φρούρια τὰ περὶ τὴν Ἀττικήν 
XII 40. 
Φρύνιχος quadringentorum 
princeps XIII 70 sq. [XX 11] 
XXV 9 fr. CXXV. 

φυγή exili poena III 42 VIT 
32 X1V.31- 58. XLI ΤΑ: 

φύλαρχοι 1) equitum praefecti 
[XV 5] XVI 6 — 2) tribuum 
praefecti ab optimatibus con- 
stituti XII 44. 

φύλαι 1) tribus IV 3 XII 44 
XXIII 2, φυλέτης [XX 2] XXI 
6 — 2) — τάξις, peditum co- 
hors XIII 79 XVI 15 — 3) equi- 
tum turma [XV 5]. 
Φυλή castellum XII 52 XIIT 
718q. 82 XIV 33 XVI 4 XXVI 
17 XXVIII 12 XXXI 8. 9. 

Χαιρεμένης fr. 825. 
Χαιρέστρατος fr. CXXVI. 
Χαλκὶς ἡ ἐπ᾽ Εὐρίπῳ XXIV 25. 
χαλκώματα XIX 27 fr. 54. 
“Χαρικλῆς unus ex trigintavi- 
ris XII 55. 

χειρῶν ἀδίκων ἄρχειν IV 11. 
χειροτονεῖν ΧΙ 44. Τὅ sq. XIII 

CORRIGENDA. 

VI 25 lege ἐργαξόμενον. 
[XX 26] forma Συρακοσίου praeferenda erat. 
XXVII 9 lege οἷς pro οἷς. 

INDEX NOMINUM ET RERUM 

10 [XV 6] XVI 8 XXVIII 14 
XXXIV 2 
χέρνιψ [VI 52]. 
Χερρόνησος XXXII 6. 15. 
Χίμαιρα fr. 101. 
“Χῖοι insulae incolae XIV 36. 
-«Χολλῇδαι Leontidis pagus, Xoj-| 
λήδης XIII 58. 

χορηγός XXI 1 sq. XXIV 9, zo- 
ρηγία XII 20 XIX 57, χορη- 
γεῖν VIL 31 XIX 29. 42 XXVII 
10. 

χορός XXI 1 sq. 
Xofuor unus ex trigintaviris 
XXX 12. 14. 

χρέως lis XVIL 5 fr. I. 16, 1. 
χρημάτων fr. XLVI. 
Xvroivog fr. CXXVII. 
Χύτροι Cypri oppidum fr. 2. 
χωρίου lis fr. 27 £XXXVI 
XXXIX*. LI. | 

Ψαμάϑη meretrix fr. 59. 
ψευδομαρτυριῶν X 925 fr. 

XXXVIII. 
ψιμυϑιοῦν I 14. 1T. 

"$oozós Boeotiae oppidum [XX 
6] XXXI 9. 14. 17. | 
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Hus Natur und Οεἰϑίεθυρεῖ 
Sammfung wijfenjdjaftlid) - gemeinperjtánólidjer. Darjteltungen aus allem. 
(Pebieten δὲς TDijjens in Bünóen von 120—180 Seiteu. -yeber Bamó ift 

in fid) abgefdjlofjen unó eingelu táujlid). da 

jeder Band gebeftet M. 1—, in Leinwand gebunden M. n25.- 

3u erjdjópfenóer uwnó allgemetneverjtánólidjer BeBanólung meróen im abs - 
gejdifojfeten Bánóen auf το [ἐπ Πα ον Grunólage rubenóe Daritelfungen.— 
widftiger Gebiete ir planpoller Befdjrünfung aus allen Smeigen oes DDijjens — 
geboten, bie von allgemeinem Srterelfe jio un15 oauernben Tüirten getoülhren. 
€rid)ienen (ino ca. 250 Bánóe aus o. verjdjieo. Gebieten, 11.a0.: 

pompeji, eine Rellenijtijd)e Staot in 3taliem, Don Bofrot - 
Drofefor Dr. $r. Ὁ. Dufbn. nit 62 Bbbiloungen. (Iur. 114.) INA 
Sudit, 6urd) 3abfreid)e Bbbilóunger unteritii&t, an óem bejonóers grei[baver Beijpiel Dompejis 
bie llbertraqung ber ariedjijdien Kultur unà Kunjt nad) 3talien, ihr fUerber 3ur TDeltfultur 
unó fDelthmjt perjtünblid 3u mtadjeu, mobei δίς Dauptphajen óer Cntmidhing pompejiis, - 
immer ἐπὶ BEinblid auj oie gejtaltembe Beoeutung, δίς geraüe óer Ejellenismus für óie Rus: — 
bilbung óer Stabt, ibrer £ebenus- unó Xunjtformen gehabt Dat, 3ur Darjtellumng gelangen. - 

HKulturbiloer aus ariedjijdjen Stáóten. Don OberleBrer Dr. €rid 
Siebarth. 1t 22 Bbbilbungen im Gert unó 1 Gofel. (Mr. 151). — 
Sudit eit anjdjaulidjes Biló 3u entmerfen pom oemt &usjelen einer altgriedjijdjem Staót πὸ 
pon oem ftáotijden £eben im iDr, auf rimo oer füisgrabungen τππὸ oer injdirtítlid)en Denf- 
müler ; bie altariedjijdjen Berajtüóte CDera, Dergamoirt, Driene, IRilet, ber Gempel von Diónma - 
merbem gejdjloert. Staóipláme umó &bbiloungen πιά οπ δὶς einzelnen Stábtebilber 3u ertüutern. 

Germanijd)e Multur in oer lir3eit. Don prof. Dr. 6. SteinbBaujem. 
Iit 17 Bbbilbungen. (Nr. 75.) 
Das Büdjleim beruht auf eingebenber O)uellenjorjdyung dn gibt im fejjelnber Darjtelfuna 
einen lberblid über germtanijdjes £eben pom oer lirseit bis 3ur Berührung óer Germanen 
mit óer rómijdjen Kultur. ξ 

Sdyrift- πὸ Bidiejen in alter unó neuer δεῖ. Don Drofeljor . 
Dr. Φ. Τὸ εἶς. 2. Ruffage. 1t 37 Bbbiloungem. (Tir. 4.) -- 
Derjolgt burdj mehr als vier jabrtaujenbe Sdyrift-, Brief- uno Seitungswe[jen, Budjhanóel 
unb Bibliothefeu; ir τοι pom δεῖ Bibliotfetem óer Babnlonier, pon oem Seitungem ἐπὶ 
alten Rom, por allem aber von óer aroBartiget Cntwidlung, oie ,Sdjriftz unó Budywejen" 
in oer neueften Seit, insbejonóere feit Grf[inbung 5er Budjoruderfunit genommen faber. 

Die oeutijdjen Dolfsitámme uno £anójdjaften. Don Dprofeifor 
| Dr. 0, DDeife. .3.&ujlage. Init 29 Bbbiloungen. (lir. 16.) pst 
- -— Sdjilbert, burd eine gute fuistoall von Stábte-, £anbjdja[ts- unó anberen Bilberit unterjtiitgt. 
| bie Cigenart ber beutjdyen Gaue unb Stánnme, δίς djarafterüjtijdjen: Cigentümlid)feiten 6e — 

£fanójdjaft, óem CinfluB auf δας Cemperament unb δίς geijtige Anlage δὲς Nenjd)em, δίς 
feijtungen ferporragenóer Tüünner, Sitten unb Gebrüudjc, Sagen uno Hütürdjem, Bejonóer. 
Beitet in δὲς Spradje uiu Fjauseinrid)tung it, a. mt. ; 

—. pas oeutjdee Drama δὲς neungebnten Jjablrbunóerts. ὅπ  feinet 
— €ntwidlung oarge[telit pom Drofejjor Dr. 6. IDitfowsti. 2. &ujlage. 
— . Wit einem Bilónis Ejebbels. (ltr. 51.) 
E. Sudt in erjter £inie ayf Bijtorijdjem lDege δας Derjtánónis óes Dramas oer Gegenwart 

an3ubabnen unb berüdjid)tigt δίς órei Saftorer, óeren jemeilige BejdjaffenBeit oie Gejta[tung 
. bes Dramas bebingt: Munjtanjdjauumng, Sdjaujptelfum]t uno publitum. 

Verlag von B. 6. Ceubner ín Leipzig und Berlín. 
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jeder Band gebheftet M. 1.—, in Leinwand gebunden M. 1.25. X 

fenrit 3bjen, Bjórnjtjerne Bjórnjon unb ilre Seitgenolfen. Don - 
Drofelfor Dr. B. Kahle. (Nr. 195.) ἐξ ue 
3n groBen 3iigen miró oie €ntmidTung uno bie Cigenart Der beibert gróbten Didyter Tlorisegens. : 
bargejtellt, einmal auf ber (6 runblage ber Bejonóoerfeitem δὸς normegijdjet Dolfes, anóerer- 
jeits tm óujammenfbang mit bem fulturellen Strómumgen óer 3weiten bülfte bes 19. 3abr- —.— 
Bunberts, burd] óie ergüngenbe Sdjlloeruümg pon fün[ amberem norwegijdem Didyern (tie, 
Kiellanb, Stram, 6arborg, famjurm) ermeitert jid) oie Darftellung 3u einem Bilbo oer jiünajten 
geijtigen €ntipidlung δὸς urs Deutjdyen jo nabejtebenben norxegijdjen Doltes. - 

Gejdjid)te ber früuif. Don Dr. Srieórid) Spiro. (Nr. 145.) 
(ibt in gropen Sügen eine überjiditlidye, dupevit Iebenóig gebaltene Darjtellung pon oer - 
Cutmidltwg ber Πα pom Bltertum bis 3ur Gegenmart mit bejonóerer Be. üdjid)tigung oer. - 
fübrenben Deriónlidjfeiten unb àüer groBen Stromungen unó unter [trenger fusjdjetuing alles - 
bejfen, was für δίς Cntmidlung óer liiujif ohne Bebeutung mar, * 4 

Rembranót. Don profeijor Dr. Daul Sdjubring. Xt einem GCitel-- 
biló uno 49 Gertabbilóungen. (Nr. 158.) TUE : ἃς ὦ : 
€ine óurd) 3ablreidie &bbiloungen πιο δὲς lebensvolle Sdjilberung oes menjdilidyen unà 
tünitlerijdjet €ntwidlungsganges Rembranóts. Sur Datrjtellung gelangen feine. perjóntidyen 
Sdjdjale bis 1642, δῖε Srübaeit, oie Seit bis 311 Sajfias Co5e, bie Ttad)twadye, Rembranóts 
Derbültnis 3ur Bibel, bie Rabterumgem, llrfunbfidjes über bie Seit nad) 1642, bie Deriobe 
oes farbigen Belloóuntels, δὶς 6emülóe nad) oer Itadjtwadje unb bie Spütseit.  Beigejiigt fino 
bie beibóen ültejten Biographien Renmbranóts. : "R3 : 

Die oeutidjen Kolonien. £anó unó £eute. Don Dr. &bolf Beilbormn. 
2. Ruffage. Hit 3ablreidjen Rbbiloungen unó 2 Karten. (mr. 98.) 
Bringt auf engem Raumte eine διτὰ &bbifoungem uno Karten iunter[tiü&te, mijjenjdjaftlid) 
genaue Sdjiloócrung oer δοιι {ἄγοι Kolonien, jomie eine einmanófreie Darftellung ilrer Dolfer 
nad, Hahrung ππὸ Xleióung, fjaus unó (emeinbeleben, Sitte umb Redit, Glaube unó &ber- 
glaube, Arbeit unó Dergnügen, Gewerbe uno Danoel, 2Dajfet unb Kampfesweije. - 

Gejdjid)te ber Dereiniaten Staaten pon &merifa. Don prof. Dr. 
€. DaeneIL. (Nr. 147.) 24 
tbibt in groBen Sügem eine iüberjiditlidje Darjtellung óer gefdjidjtlid)en, fulturgejdidilidjen | 
unó wirtfdjaftlidyen €ntwidlung oer Dereinigtem Staaten pom óem erjten Xolonijationsper- 
judjen bis 3ur jüngjtet Gegenwart mit bejorberer Beriidjidytigung ber perjditebenen politijdier, 
ctbnoaraphiidjen, fosialem umó ioirtidjaftlidjen Drobleme, oie 3ur Seit ote fmterifaner be- 
fonbers bewegen. : 2 à 

Deiutjdjes Ringen nad) Mrajft unó SdjónBeit. Bus oen lite- 
rarijden Seugnijjen eines jabrBunoerts aejammelt. Don. Curnin[pettor 
Karl Tüióller. 1. Banó: Don Sdjiller bis £ange. .(Vir. 188) — 
IDill für δίς δὶς Gegenmart bemegenben probleme einer farmonifdyen €Cmntjaltung alfer 
Krüjte δός Kórpers utió Geijtes oie gemiditigften Seugnilje aus óen Sdyriften unferer [ülyrenben 
Geijter beibringen. Das erjte Bünbüdjen entbált Rusjpriidye uno £ujjüge on Sdjiller, (5oethe, 
Sean paul, Gutsmutbs, 3aBn, Dieftermeg, RogmüBler, SpieB, 5r. €f. Dijdyer umó Sr. &. Cange. 

Hiathematijd)e Spiele. Don Dr. ΤΌ. Rbrens. Jit 1 Gitelbilb umb. 
69 Siauren im Gert. (lir. 170.) E ἘΣ 
Sudjt im δας Derftünbnis all óer Spiele, δίς παῖε ἃ voll pon Ytadjoenlen" vergnügen, toeil - 
man bei inen iedjnet, obne DorausjeSung irgenómeldjer matfematijder Menntnijje ei3us- —— 
führen umb jo ibrem Rei3 für Itadjbentlid)e erheblid) 3u erhóbem. 50. terbem unter Beigabe. 
von einfadjem, δας lmitarbeitet bes fejers Dbelebeuben Sragem IDettipringem, BoB-pu E 
Solitür- oóer CinjieolerjpieI, TDanberungsipiele, Duabijdje Spiele, ber Baguenauóier, Tim, — 
ber Rójfeliprung unb δίς Titaaijdjen Quuaórate behanoelt. . SEC : 

IUuftríerter ausführlicher Katalog umfonIt und poftfreivom Verlag. 
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